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***********  

  600تفريغ شريط 

  األول الوجه

***********  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا .  اما بعد ، فهذا أحد اشرطة 

لة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا سلس

   -محمد ناصر الدين االلبانى/ المحدث العالمة 

  . ونفع به الجميع –حفظه هللا  -

  . محمد ابن احمد ابو لیلى االثرى / قام بتزیلها  والتألیف بینها 



  على واحد سادسةال مائةالالشریط اخوة االیمان واالن مع 

  

    یعصمنا منهأسأل هللا ان أبو جمال : 

  إن شاء هللا هللا یوفق لذلك الشیخ : 

هذا الموضوع یا شیخ ، موضوع إمتحان القلــوب یشــغلنى كثیــرا الشیخ ناصر : 

ــم ، والمســألة  ــدعاة وطــالب العل ــع ال ــا رأیــت فــى واق فــى رأیــى یرجــع أكثرهــا لم

لحــب الشــهرة لحــب الســمعة أشــیاء و أعمــال  –كما تطرقنا قبل قلیل  –لقضایا 

لــذلك الــذین یفصــلون إعتقــاد القلــب وعمــل  قلبیــة قــد خرجــت أثارهــا كمــا نــرى ،

القلب عن عمل الظاهر كاذبون واهمون ، فیقولون اإلیمــان موجــود فــى القلــب 

  ح ، فما فى القلب یخرج غیر صحی، ال وجود له تجده فى الظاهر 

  الظاهر عنوان الباطن الشیخ : 

أكثـــر المالحـــظ  وأعتبارهـــا مـــن، فهـــذه قضـــیة موجـــودة األن الشـــیخ ناصـــر : 

، هــا فیهــا مــا فیفــوس المأخوذة على الصحوة ، تجد القلوب مشــحونة وتجــد الن

قیــل لــه عنــه ولــم یتثبــت ، مــع أنــه لــم یــره تجد فى نفس األول على األخر وقد 

  .تعالى ببغضه   قلبه علیه ، وقد یتقرب الى هللافأمتأل،  من ذلك



  الشیخ : مع األسف 

الســنوات التــى وهــذه مــن األشــیاء التــى إســتفدتها مــن خــالل   الشــیخ ناصــر :

لحــظ لــى م أحــوال ، لكــنان فــى فتــرة الشــباب قــد تمــر علیــه اإلنســأن مضــت ، 

وبعــث  ســبحانه وتعــاىل هللا األربعــین ، التــى ذكرهــا ذكرته فى أحد الرسائل وهى سن

يْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللَّهمنهم نبینا علیها الرسل 
ى وأشعر أن ، أن لها حكمة ولها معنى،  عَلَ

أن اإلنســان   هنــاك فــرق أن، قد وصلت األن األربعین أو على حافة األربعین 

نجــاه  مزالــق علیــههللا أن مــرت یحمــد مــن ســنوات  ضــىمیراه مما ما یحس أن 

ال حقیقــة أ ، مــن أشــیاء إذا تبــین وجــد مــن الحمــاس، من اإلنــدفاع  ،هللا منها 

ــل، لهــا  ــى األقــل كمــا قی ــى هــذه  أو لیســت عل ــیقكم یاشــیخ عل ، فمــا ادرى تعل

  القضیة ؟

من نحو عشرین ســنة نقــول كــل هــذه الجماعــات -بارك هللا فیك  -أناالشیخ : 

 ال یمكــنهم أن بمــا أنــزل هللا والحكموكل هذه األحزاب التى تدندن حول اإلسالم 

تصــفیة أكنــى عنهــا بلفظتــین : ، اثنتــین  قضــیتینبغیــتهم إال إذا حققــوا  قــوایحق

منــذ عشــرات الســنین  ظهــرت معالمهــا التصفیةالشرح أثناء وأقول فى  ،وتربیة 



ولــذلك فأنــا أحكــم علــى كــل الحركــات اإلســالمیة ، ال نجد لها أثرا  التربیةلكن ، 

ال یمكــن أن ا أنــزل هللا علــى أرض مســلمة التــى تدنــدن حــول إقامــة الحكــم بمــ

ال یمكــن أن ، الجزائــر إن قــام فــى بالجهــاد األفغــانى وحتــى الجهــاد یصلوا حتى 

البغیــة التــى تنشــدها كــل الجماعــات اإلســالمیة مــادام انهــم لــم یتحققــوا  تتحقق 

نحــن فــى طریقــة التصــفیة بــال شــك منــذ ، تربیــة الصــفیة و التبهــاتین القضــیتین 

ألننــا لــم نجــد لكــن ال نــرى أثــرا لموضــوع التربیــة ، ثــین ســنة ، عشــرین أو ثال 

فـــى  المجـــال األول ،یعملـــون فـــى والحمـــد هلل وجـــدنا علمـــاء كثیـــرین ، هنـــاك 

إتبــاع الكتــاب والســنة وتصــفیة فــى الــدعوة إلــى التوحیــد والــدعوة إلــى  التصــفیة

الــخ ، والرجــوع فــى الفقــة إلــى هــذا المصــدران وعلــى  .. الصحیح مــن الضــعیف

التربیة التــى لكن ما وجدنا من یدعو ویكتل ناس على هذه ، هذا قائم  ،نهج م

فیمــا أنــا أعلــم ، قفر یعنى فاألرض األن هى ثمرة الدعوة األولى وهى التربیة ، 

لمــاذا ال تتجــه إلــى هــذه الناحیــة ؟ أقــول أنــا : وكثیرا ما یقولون بعــض أخواننــا 

و....الــخ ، وأتمنــى  رشــدا و...هال ألن أكون واعظــا ومألكل رجال ، وأنا لست 

لیقوم بواجــب التربیــة  ،فى نفسه تربیة التصفیة و الجمع بین یكون أن أجد من 



عبــاده المــؤمنین بتحقیــق هــذه القضــیة الثانیــة وهــى  ه ، وعسى هللا أن یمدلغیر 

  على اإلسالم المصفى .التربیة 

ت فــى ، حرصــإلــى نقــاش أخــر  نــایقودإذا أذنــتم لــى ، هــذا الشــیخ ناصــر :   

وهمــا ، كتــابین جئــت بهمــا معــى وقد كتبــت فیــه الفترات األخیرة أن أكتب فیه ، 

، الحظـــت أن كثیـــر مـــن الـــدعاة وجماعـــات   " اإلنتصـــارحقیقـــة " و  "الحكمـــة"

تستعجل األدنى ، القریب ، على حســاب البعیــد وهــو الهــدف األساســى ، فمــثال 

مــة فعــال فــى هــذا قصــدت فیهــا هــذا الجانــب ، مــا هــى الحك  "الحكمــة"رســالة 

، قلــت  قصــدت فیهــا معنــى أخــر  " " حقیقــة اإلنتصــارالواقع المضطرب ، لكــن 

،  بین المنهج وبین تحقق النتــائجیربطون أن هناك ملحظ ان كثیر من الدعاة 

فوقعنا فى ثالث فئــات ، فئــة فیحكمون على المنهج من خالل تحقق النتائج ، 

ن أجــل أن تحقــق بعــض اإلنتصــار قدمت تنازالت مــ –إستعجلت ، وفئة تنازلت 

  الذین ، وفئة یأست ، وكلهم مخطئون ، -

  الشیخ : الزم تذكر الفئة الرابعة

  الشیخ ناصر : وهى ؟ 



  فى الطریق یمشون ، الذین هم ماضون  الشیخ :

الــذین ربطــوا مباشــرة ، أقــول أنــا الشــیخ ناصــر : ال ، حــدث خطــأ یــا شــیخ ،  

 أقــول هــؤالء الــذین أخطــأوا ، نتــائج ،حكمــوا علــى المــنهج مــن خــالل تحقــق ال

 -وهــم كثــر كمــا تعلمــون -فبینــت خطــأ هــؤالء المتعجلــین ، وخطــأ المتنــازلین 

مقعــد فــى البرلمــان یحــاول أن یحقــق ولــو جــزء ولو  م بســبب ضــغط األتبــاعألنهــ

وأنــزوى مــع أنــه یســتفاد ، وبعضهم یأس من هــذا الواقــع  غیرهاإلى مكانة  ولو

ال ســواء ، هــو اإللتــزام بــالمنهج ، حقیقــة اإلنتصــارن منه ، وقلت فى النهایــة أ

نَ  تُِحبُّونََها {َوأُْخَرى،شك  ِ  نَْصٌر ّمِ   ثم بینت أن اإلنتصار أنواع ،}اہللَّ

وأكثــر األنبیــاء لــم یتحقــق لهــم النصــر وهــو ، تحقق النتــائج نــوع أنــواع النصــر 

ل علــیهم تحقق النتائج فى حیاتهم ، ومــا تحقــق هــذا إال لــبعض األنبیــاء والرســ

فقلــت إلتــزام المــنهج هــو اإلنتصــار ســواء ،  الصــالة والســالم وعلــى نبینــا أفضــل

  أو لم یتحقق ما سعى إلیه ، تحقق للداعیة فى حیاته 

، كلمــات مبســطة حــول هــذه النقطــة لنــا  نحــن إخواننــا یعلمــون بأننــاالشــیخ : 

یــق بأن الواجب على الداعیة المسلم الحــق هــو ان یســتمر فــى الطر نذكر لهم و 



وصــل أم لــم یصــل ، ونــذكر الحــدیث الصــحیح ثم ال علیــه بعــد ذلــك ، المستقیم 

مــن حــدیث ابــن عبــاس رضــى فى صحیح مسلم وربما یكون أیضا فى البخارى 

يْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللَّههللا عنه أن النبى 
ه قــال: ( عَلَ م فرأيت النبي ومع ي األم عرضت عل

رجالن والن ه الرجل وال ي سواد الرهيط والنبي ومع ع ل ه أحد إذ رف يس مع بي ل

ه ولكن  لم وقوم ه وس ذا موسى صلى هللا علي ي ه عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل ل

إذا  ى األفق اآلخر ف ي انظر إل ل ل إذا سواد عظيم فقي انظر إلى األفق فنظرت ف

سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وال 

ر عذاب ثم نهض فدخل  ة بغي دخلون الجن ذين ي منزله فخاض الناس في أولئك ال

اب نحــن نــذكر هــذا ردا علــى اإلخــوان المســلمین الــذین یتفــاخرون بكثــرة  )حس

ویســتلزمون مــن ذلــك ان ، ویمتنــون علینــا بــأن انــتم عــددكم قلیــل ، عــددهم 

نقــول ، أتبــاعكم كثیــر م ما هى مستقیمة ، ألنها لو كانــت ســلیمة كانــت كدعوت

لكــن ، نحن ال نبرىء انفسنا من أن نكون مخطئین او مقصــرین ،  سبحان هللا

هــذا یعــود بــالرد علــى أولئــك األنبیــاء  أتباعنــا إستداللكم على خطأ دعوتنا بقلــة

  حتى رأى النبى ولیس معه أحد .الذین تحدث عنهم الرسول 



، وأذكــر أنــا  ةإذن انت یجب أن تنظر إلى الــدعوة ولــیس إلــى األتبــاع كثــرة وقلــ

من العجیب ان الجاهلى العربى وهو مشرك لكنــه : المناسبة أیضا وأقول  بهذه

  كان ذكیا ، لما یقول فى قصیدته : 

  وأیقن أنا ال حقین بقیصر**دونه الدرب بكى صاحبى لما رأى 

  نحاول ملكا او نموت فنعذر**فقلت له التبكى عینك إنما 

 

ن نصل إلى الهدف یا جماعة المسلم أولى ان یكون بهذا المنطق ، نحاول ا

من  المنشود وهو : إقامة حكم هللا فى األرض ، فإن وصلنا فالحمد هلل ،ذلك

فى الطریق  الننا نمشىمعزورین ، فضل هللا ، وٕان لم نصل المهم أننا نكون 

  كلمة حق . ، فهذه بال شك 

، لكن هذا  مدار كتابى كان على هذا الحدیثبارك هللا فیك ، الشیخ ناصر : 

   لى سؤال فرعى .یقودنى إ

  الشیخ : تفضل 

كیف نجمع  (لكل نبى حوايون ) :ورد حدیث  الشیخ ناصر : ورد حدیث لكل  

  )(ويأتى النبي ليس معه أحد بینه وبین



  ،عمــوم وخصــوص یعنــىالشیخ : هذا أمر سهل ، ما من عام إال وقد خــص ، 

يْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللَّه كقوله
ى( كلكم يدخل الجنة إال م عَلَ أبى يارسول  ن أب الوا :ومن ي ، ق

د أبى  هللا  ة ، ومن عصانى فق د دخل الجن  -أنــت تعلــم  )قال : من أطاعنى فق

، تعــرف أن كثیــرا  - ولو أن هذا المثال األن ال نؤمن به لكن من باب التقریــب

ــهِ یقولــون بعمــوم قولــه الوأمثالــه  كــالنووىمــن علمــاء المســلمین المتــأخرین  يْ
عَلَ

؟ الجــواب ال طیب هل هم كفــروا بهــذا الحــدیث ( كل بدعة ضاللة )  مالَّ سَ الَ والصالة 

ف نحـــن معـــرو ألن ، لكـــنهم خصصـــوه ، أصـــابوا أم اخطـــأوا لـــیس هـــذا مجـــال 

شــرح ذلــك شــیخ اإلســالم ابــن یبنا أن هــذا الحــدیث علــى عمومــه وانــه كمــا مذه

 "إقتضــاء الصــراط المســتقیم مخالفــة أصــحاب الجحــیم" تیمیة فى كتابــه العظــیم 

العمــوم ال یمكــن تخصیصــه ، مــن كثــرة مــا كــان الرســول یكــرره مثــل هــذا علــى 

خطبــة الحاجــة التــى كــان علــى مســامع الصــحابة فــى كــل مناســبة خاصــة فــى 

ة ضاللة ) و( ، فیقــول فــى هــذه الخطبــة یفتــتح بهــا خطبــه  ل بدع هــذا الــذى ك

ال یــــذكر هــــو و یكــــرر بهــــذه الصــــیغة العامــــة ال یمكــــن أن یــــدخلها تخصــــیص 

، لكن مع ذلك وجد فى علماء المســلمین مــن قــالوا ص مع كثرة التكرار المخص



( من سن فى اإلسالم سنة  وجــاءوا بالــدلیل المخصــص، هذا عام مخصــوص 

خ ) لكــن ال یمكــن أن أتصــور ، فهــم وٕان اخطــأوا فــى هــذه الــدعوة   حسنة ....ال

 یمكـــن أن یـــدخلهاإال انهـــم یعتقـــدون فـــى قـــراره نفوســـهم أن مثـــل هـــذه الكلیـــة 

الجواب عن السؤال السابق أن هذا النبى لیس لــه أتبــاع ، فتخصیص ، ولذلك 

أتباع لكن ربمــا لــیس لــه حــواریین ، هــذا نــادر فیكــون مثــل هــذا بعض وهذا له 

لكــن الحقیقــة أن ، تفقة كهذا یعنى وأنا أقول ، الحدیث مخصصا لذاك الحدیث 

نى أنــا الأذكــر األن أل ، نتذكر الحدیث الذى بدأت السؤال عنه منهجنا یجب أن 

أو أحـــد  ولیـــدلكثـــرة األحادیـــث التـــى تـــدور فـــى مخیلتـــى ، فهـــل أنـــت أو األخ ال

  ؟الحدیث مصدر الحاضرین یذكرون 

  ؟ يون )رحوا(لكل نبى الشیخ ناصر : 

  الشیخ : اه

  لم أخرجه سألنى عنه طالب و وهللا  الشیخ ناصر :

ه هللا في أمة( فیــه حــدیثأبو الحارث :   ا من نبي بعث ه من  م ان ل ي إال ك قبل

  فى صحیح مسلم وهللا أعلم بهذا اللفظ ،  وكذا )أمته حواريون وأصحاب



ه الى فیــه حدیث الیكون لالشیخ : هذا  ا من (إ ن ه أن ونبي إال م ا علي ان حق ك

  يدل أمته على خير)

  فى مسلم . ابو الحارث :

  فى مسلم هو نعم هوة هذا ،  الشیخ :

  )ري وحواري الزبير لكل نبي حواإن (حدیث طالب : 

فیـــه فـــرق ،  حـــوارى مـــش حـــواریینشـــیخنا یختلـــف هـــذا ؟ ، ابـــو الحـــارث : 

  .سرار بیكلم عن اإل وحواري الزبير

  هو اإلشكال وارد على كل حال ،  الالشیخ : 

  النبي لیس معه أحد الشیخ ناصر :

الجــواب هــو المهم بعــد أن صــح الحــدیث ایوة یعنى مافى وال حوارى ، الشیخ : 

 . وهللا اعلمكرت أنفا ما ذ

  التخصیص؟وهو  الشیخ ناصر : 

  الشیخ : أى نعم 

  ناء مقام اإلستث طبعا التخصیص یقوم لشیخ ناصر :ا

  الشیخ : هو هذا



  نعم لشیخ ناصر :ا

  سائل : شیخنا فیه سؤال 

  لحظة  الشیخ :

فأخــذنا الوقــت منــه ، ســأل أكــان بــدو األخ حســین أعتذر ، ألن  الشیخ ناصر :

  ه فأعتذر من

  الشیخ : معلش هذا حقكم 

  هللا یكرمك الشیخ ناصر :

جنبــى بخاصــة هــذا الــى أمــا أخوانــا دول فــنحن نعــیش معهــم دائمــا ،  الشــیخ :

  ، هههه خیرالفرصة وال یدع الشیخ یتنفس إال ب فوتالی

حقیقــة ان إلــى یعنــى و كنــا نتمنــى أ، یعنــى وهللا الشــیخ أكرمنــا  الشــیخ ناصــر :

  الشیخ بساعة واحدة  أنى أن ظفرت منذهنى فى 

ر إن (إن لكل نبي حواري وحــدیث طالــب :  البخــارى والترمــذى  )حواري الزبي

  الترمذى والحاكم عن على صحیحعن جابر ، و 

  الشیخ : الحمد هلل



  معناها مجموع ؟ هنا ، حوارىمعنى  الشیخ ناصر :  

  ال ، حواریا  طالب :

  أبو الحارث : یبقى اإلشكال وارد 

إن شــاء هللا ، إذن سأســتدرك ،بقــى جــواب الشــیخ هــو القــائم الشیخ ناصر : وی

مـــع   " " حقیقـــة اإلنتصـــار وازیـــل هـــذا األشـــكال لمـــا أضـــع هـــذا الحـــدیث فـــى 

وابــین إجــابتكم بــارك سأضعه فى الهــامش الحدیث الذى اشرت إلیه قبل قلیل ، 

  هللا فیكم 

  الشیخ : إن شاء هللا 

لــذین یتجنبــون الكــالم عــن بعــض الــدعاة اشــیخنا فیــه ســؤال ، فیــه ســائل : 

فمــا  . الســنة والجماعــة بكلمة أخرى وهى كلمــة أهــلالمنهج السلفي ویدندنون 

  ؟ بهذه الكلمة  رأیكم

تكلمنــا فــى هــذا أكثــر مــن مــرة ، والیــوم صــباحا قلنــا هــذه الكلمــة لهــا الشــیخ : 

وهـــم بقصـــدون الباطـــل وال یقصـــدون ، دالالتـــان ، داللـــة بحـــق وداللـــة بباطـــل 

نهم جمعوا بــین القصــدین ، قصــد الحــق وقصــد الباطــل لكــان أمــرهم الحق ولو أ



فیمــا یتعلــق بالعقیــدة  الســنة والجماعــة أهــلأهــون قلــیال، إنهــم بقصــدون بــــ 

أهــل الحــدیث  الســنة والجماعــة أهــلالماتریدیــة و األشــاعرة ، ویخرجــون عــن 

وأخــرون مــن المحــدثین وبخاصــة أولئــك الــذین ینتمــون إلــى الســلف الصــالح ، 

م یوسعون معنى هذه الجملة فیدخلون كل المسلمین الذین یشهدون أن ال الیو 

إلـــه إال هللا ، ونحـــن نـــرى عـــدم إســـتعمال هـــذه الكلمـــة ألنهـــا ككلمـــات بعـــض 

وذلــك مــن  -السیاسین التى یمكن ألنها یمكن جلبها یمینا ویســارا ، و إذا كنــا 

ســبحانه وكتــاب ربنــا نرى أن هللا أنعم علینا بأن نفهــم إســالمنا   -فضل هللا علینا

يْــهِ  صَــلَّى اللَّــهوســنة نبینــا  وتعاىل
فینبغــى أن ، علــى مــنهج ســلفنا الصــالح  وَسَــلَّموألــه عَلَ

ننتسب الى هؤالء السلف ، لیس بعبارة یدخل فیها الخلف الــذین مــا خجلــوا وال 

ومــذهب الخلــف  ، مــذهب الســلف أســلم " قولــوا فیأســتحوا أن یعلنوهــا صــراحة 

  فیه اظن لفظة ثالثة  أحكم وأعلم ، ربما زادوا لفظة أخرىو " أحكم وأعلم 

هنـــا حتـــى فـــى الظلـــم ماعـــدلوا ولـــو فـــى الظلـــم أقـــول شـــیخنا الشـــیخ ناصـــر : 

  عبارتین وهناك عبارة 

، أمــا ســلفى یــدخل فیهــا هــؤالء  السنة والجماعة أهلكلمة الشاهد : الشیخ : ف



  :ة ، فكما قیل هؤالء ، بل هم یتبرؤن كما قلت من هذه النسب فال یدخل

  حوت بیننا ***وكل إناء بما فیه ینضفحسبكم وهذا التفا

لمـــا كنـــت فـــى الجامعـــة ، أنســـى  الفـــ -كمـــا یقـــال  –ن أنســـى إأنـــا یاأبـــا بـــدر 

 ، كان هو معیــدا فــىهذا  محمد الطفىإجتمعنا فى دار أحد إخواننا ، وهو والد 

، وكانــت الغرفــة لى مــن اللیــاالجامعة اإلسالمیة ، فإتفقنا أن نســهر عنــده لیلــة 

فغرفة كهذه وســیعة غرف رحبة واسعة ، هناك مساكن الجماعة ، كما تعلمون 

أحـــد الخطبـــاء لمـــا دخـــل علینـــا جـــدا إمـــتألت كـــل أطرافهـــا بإخواننـــا الســـلفین ، 

المشهورین وال أعتقد أن هذا من الغیبة فى شــىء إذا مــا ســمیته لكــم ، ألننــى 

  اؤمن بقول من قال من أهل العلم :

  ومحذر ح لیس بغیبة فى ستة *** متظلما ومعرفاالقد

  عانة فى إزالة منكرإلطلب ا*** ومستفتى ومنومجاهرا فسقا

یدخل فى التعریف ، وهــذا یترتــب مــن ورائــه أخــذ العبــرة ، فهذا الذى انا أسمیه 

وأسمعوا ما جرى بینى  السنة والجماعة أهلوكیف یسوغلنا أن ندخله فى زمرة 

الرجل وسبحان هللا وأنا لما دخلت المجلــس كــان دورى دخل  وبینه من نقاش ،



ــا ،  ــدار األن هن أن جلســت أخــر واحــد عنــد عتبــة البــاب ، كمــا هــو صــاحب ال

  ، تعرفونه ؟  محمد الصواففدخل الرجل المشارالیه وهو 

وأنــه إخــوانجى  أنا أعرفه منذ قدیم كان رئــیس األخــوان المســلمین فــى العــراق ،

ــا مطمــئن أن هــذا مــن ، غیبــة ؟ اعتبرهــا مــر ، مــا أدرى أتعتبــر هــذه  لكنــى أن

دار الــدورة كلهــا ، ، ت ، دخــل الرجــل فبــدأ یصــافح عــن یمینــه المستثنیات الِســ

 خالفــا لمــا تفعلــون أنــتم ،، قــوم یوأنا أتفرس فى وجهه ، ما أحــد مــن اإلخــوان 

وأنا تعبت من أجلكم حینمــا یــدخل علــیكم بعــض إخواننــا فــأراكم تقومــون ، فهــو 

ومــد یــده إلــى مصــافحا لمــا وصــل ، فقام لــه فــأرى مالمــح وجهــه تتغیــر ما أحد 

هــو  " عزیــز بــدون قیــام "أنت یا أستاذ أنــت تعلــم فــى الشــام یقولــون  قلت له :

  سمع هذه الكلمة فأنفجر ، هو خطیب البد سمعته ؟

  الشیخ ناصر : سمعته نعم 

بحــث فــى وال ینبغــى أن ن، قــال هــذه مســائل ثانویــة هــذه قشــور  الشــیخ : أه ،

مثل هذه القضایا ، الزم نتفق على محاربة الشیوعیة والبعثیــة والمالحــدة والــخ 

مســائل أنــه مــا الزم نبحــث األن ، كــان مــن كالمــه بیننــا ، ودار النقــاش التــالى 



ـــة  ـــه ، خالفی ـــت ل ـــة المالحـــدة ، قل ـــا لمحارب : والزم أن نجمـــع صـــفوفنا وكلمتن

ال "لعلك تعلــم أن الكلمــة الطیبــة  ستاذ ، ال یكاد بذكر شىء هناك نتفق علیهإیا

ا فــرات رســالة عنــدنا فــى دمشــق مختلف حتى الیوم فى تفسیرها وأنــ "إله إال هللا

الشــام للشــیخ محمــد الهاشــمى شــیخ الطریقــة الشــاذلیة فــى دمشــق عنــدما تقــرأ 

، وقرات نفس التفسیر فى رسالة صغیرة ألحد جماعــة التفسیر ال معبود إال هللا 

تعنى توحید بأقسامه الثالثة إلــى أخــره  "ال إله إال هللا"عرف أنه التبلیغ ، وأنت ت

، هنــا  قــال : نعــم، ومعنــى كالمــك أن حتــى هــذه المســألة یجــب أن نطویهــا ، 

ــا فــى العقیــدة  : قلــت الشــاهد ، وبمــن تحــارب ، إذن كیــف نتعــاون وقــد إختلفن

تقــادا وعمــال لكــنهم إع "ال إله إال هللا"بأمثالهم ممن یشهدون ؟ هؤالء المالحدة 

وال یجــوز ان نغــض ، ، فلــذلك المســألة خطیــرة جــدا  "ال إلــه إال هللا" یكفــرون بـــ

، الخــالف القــائم الیــوم خالفــا جــذریا ویجــب ان نصــدع بــالحق هــذا النظــر عــن 

وهــو  الصــحیح ،قــع االو نعلن رایــة التوحیــد الخــالص تحــت كلمــة تعبــر عــن وان 

هـــو ســـلفى ، ولـــذلك هـــؤالء وكـــل مـــن ینتمـــى إلیهـــا ف، دعـــوة الســـلف الصـــالح 

الــخ ، هــذه كلمــة  الســنة والجماعــة أهــلجماعة بأن هى الدكاترة الذین یقولون 



  .یریدون تعمیة الحق بواستطها 

  
تنا ســلفیة ن عقیــدنحبعض من یقول یا أستاذنا ، فیه بعض الدكاترة ، سائل : 

  هذا الكالم ؟ب. فما رأیكم  إخوانیة طریقتناولكنَّ 

ان دعــوتهم ســلفیة ، فهــل  الشــیخ : نرجــو أن یكونــوا صــادقین فــى دعــوتهم ،

علــى ماكــان علیــه الســلف الصــالح ؟ إن ویعتقــدون  أنهم یتعبدون ؟ رأیت ذلك 

یة هو قائلها ، هــم عرفــوا األن ان دعــوة الحــق هــى الــدعوة الســلفهى إال كلمة 

ــوا هــذه الظــاهرة  ــدا التوفیــق بــین األنفركب ، وتســتروا مــن ورائهــا ، ال یمكــن أب

ن األخــرى ، دوبحــق إلــى أحــدهما الــدعوة الســلفیة واإلخوانیــة ، البــد ان یمیــل 

كتــل ثــم ألن كما قلنا فى مجالس كثیرة ، دعوة اإلخــوان المســلمین قائمــة علــى 

  .سقف ثم ال ثقافة 

  السائل : أكتبها هذه

لكنهــا  ها ،ع، وٕان كنــت ال تســمألن هذه الحقیقة تمثل واقع ، أكتبها   الشیخ :

  هى الواقع .



  أبو عبد الرحمن : السالم علیكم 

، وهاى لمــن قلــت فیهــا هــاى ، هههــه، األرض الشیخ :  أهال أبا عبد الرحمن 

  مسكونة تبعه 

  كیف حالك ؟ أبو عبد الرحمن :

  . ناصرأبو لیلى : هذا هوة الصفطاوى یا شیخ  

  مالذى حال بینك وبین ما ترید ؟ الشیخ : 

  28.23أین ........ألننى ال أعرف  أبو عبد الرحمن :

األعرابــى: هذا الرجــل أو قال له  لما وعمر یقول : لما قالوا له ذلك ،الشیخ :  

در هللا إلى قدر هللا ، ألن قــدر هللا نفر من قأتفر من قدر هللا ؟ قال له : نعم ، 

ال علــیهم قــرن مــن الزمــان  ضىمكاد یثم تجد األخوان المسلمین ی،  .......ال 

ال مــواراة فیهــا نســتطیع ان نفصــح عنــه بعبــارة  إذن هــذا نحــنتثقیــف إطالقــا ، 

  إخواني على منهجسلفیة ولكنَّ  هم دعوتهم هذا على الناس ....تس

وتجــد بعضــهم صــوفیة فتجــد  هم أنفســهم مختلفــین فیــه ،حتى المنهج السائل :

  بعضهم ماتریدیة و أشاعرة بعضهم 



بــارك هللا فیــك ، قلنــا األخــوان المســلمین فــى الیــوم الصــبح الشــیخ : قلنــا هــذا 

هــؤالء وهــؤالء غیــر اإلخــوان فــى غیــر األخــوان المســلمین فــى ســوریا ، عمــان 

ان هــؤالء كلهــم غیــر األخــوان المســلمین فــى  األخ أبــو بــدر، ثــم ذكرنــا مصــر 

كمــا فیــه إخــوان مســلمین فــى ، لون كل إناء بالسعودیة ، هم الحقیقة یتلونون 

  ، المسألة قدیمةالعراق 

ابــو  الحــارث : شــیخنا انــتم تــذكرون الفــرق بــین األخــوان المســلمین دمشــق و 

  األخوان المسلمین حلب 

نون علیــه یویستع، یدرسون فقة السنة  دمشقفى األخوان المسلمین  الشیخ :

تــدریس هــا الكتــاب یمنعــون الــزور ودیر األخوان المسلمین حلب بتمام المنة ، 

ــا الــى هــو بالــى هــو مــن حــوارى حســن الفــى ســرایاهم ویقولــون أن المؤلــف  ن

الشــیخ ســید ســابق ، یقولــون وهــابى ، هــادول إخــوان وهــادول إخــوان مــافى 

  هللا المستعان .. إطالقا عندهم منهج فكرى 

إشــى  كــذلك فــى الكویــت شــیخنا ، األخــوان المســلمین عــدة اقســام ،أبو لیلــى : 

  فلسطینین ، وٕایشى مصرین ، وٕایشى كویتین 



  اإلخوان مفلسین ........ فى كتاب طالب : 

    یحكیها هو دائما أأأأأأه ،  ابو  الحارث :

  ؟  الفقى شو قال عنهم أبو لیلى :

، مـــا أظـــن  الفقـــى حامـــدخـــوان ، أول مـــا لقیـــت الشـــیخ الشـــیخ : اى وهللا ، 

  موه ؟أدركت

  لم ندركه ، لكن خ معروف الشیالشیخ ناصر : 

أیضــا  ،المالــك  هــدأول حجة حججتها زرتــه مــع فأقول ما أدركتموه ، الشیخ : 

مــا عرفتمــوه ، زرتــه فــى فنــدق مــا أدرى شــو كــان أســمه نســیت ، فجلســت أنــا 

الســـعودى الــذى جـــاء محاربــا فـــى لجــیش و قائـــد اهــ ،المالـــك  هــدوصــاحبى ف

س علــى ســریر وأنــا بــى الشــیخ حامــد وكــان جــالفلســطین زعمــوا ، فلمــا ســمع 

الــخ ، .. إال قــام وعــانقنى و األلبــانىكاد یسمع  فما، مقابلة فى السریر الثانى 

خــــوان إلة فــــذكرت ابومــــا أدرى كیــــف جــــاءت المناســــ ماكنــــا نعــــرف بعضــــنا ،

أنــا الحقیقــة مــا إستحســنت  وان المســلمین ؟المسلمین فــى ســوریا ، قــال : الُخــ

یــا شــیخ : إطــالق هــذا اإلســم ال  قلــتمنه هذه اللفظة ، وتكلمت معــه بصــراحة 



لكــن  ، ألنه قــد یكــون فیــه نــاس مخلصــین وطیبــین وصــالحین، یخلو من غلو 

أما نقول خوان !! فنحن ال نقول هذا الكالم لكنه یعبر عــن واقعهــم ُشبه لهم ، 

أنهــم لیســوا علــى المــنهج الســلفى القــائم علــى الكتــاب والســنة وعلــى مــنهج 

  ماهم علیه ، ال یتقدمون إطالقا .السلف الصالح ، ثم یصرون على 

  تفضل یا شیخ 

مصــطلح واســع ، الســنة والجماعــة  إســتخدام أهــلإن  ذكــرتم الشــیخ ناصــر :

المعنـــى معناهـــا ب هـــذا المصـــطلح وهـــو یریـــد نقـــول : فهـــب أن رجـــال یســـتخدم

  الصحیح والتى تعنى سلف هذه األمة. 

ز هــذا اإلســتعمال الشیخ : ال یجوز ، كلموا الناس على قــدر عقــولهم ، ال یجــو 

  ، فیه إهام بخالف ما یریده المتكلم .

  لماذا ؟ قد یوجد یا شیخ ، قد یفهم إنسان أن  الشیخ ناصر :  

  ألنها تقابل بمثلهابارك هللا فیك ، دعك وقد ، دعك وربما ،  الشیخ : یاشیخ :

  ، أنا أقول موجود فى حدود علمى  موجود یا شیخ موجودالشیخ ناصر :

  من كلمة ألخرى الكالم تغیر ال یفیدك ، د العكس أیضا و وجومالشیخ :



ــدما یســتخدم مصــطلحموجــود ، ســیدى ال  الشــیخ ناصــر : ــه عن  أهــل افهــم أن

  فإنه یعنى منهج السلف  السنة والجماعة

وفــى رســائل ،  هــى كلمــة منشــورة فــى كتــب ،بــارك هللا فیــك  یاشــیخ  الشــیخ :

، انــا أقــول لــك حینئــذ انــه یفهــم مقصــدك بمــش تــتكلم مــع شــخص معــین تقنــع 

ارك هللا لك فى كلمتك ، لكن المسألة لیست محصورة فى هذه الزاویة الضــیقة ب

یــا أخــى إلیهــا لتثبیــت هــذه الكلمــة وكأنهــا مــن وحــى الســماء ،  أالتــى انــت تلجــ

نقول نحن لألخــوان المســلمین إذا كفــر المســلم بــاإلخوان المســلمین محوناها ، 

  إلى مرؤوسهم كفر ؟  من رئیسهم 

  ال الشیخ ناصر : 

خیر القــرون : الذى یكفر بالسلفین یعنى قدوتنا یكفر ألننا نقول  الشیخ : لكن

رســول هللا ، فــإذن هــو یكفــر ، نقــول فحســبكم  وعلــى رأس هــذا القــرن مــین ؟

ك ف"  وكل إناء بما فیه ینضــحوهذا التفاوت بیننا  ا ال يريب ى م ك إل ا يريب دع م

"  

ــا معــك األن فــى هــذا الحــدود  ــت فأن مــع  الســنة والجماعــة أهــلالضــیقة إذا قل

شخص یفهم منك ما ترید أقول لك  بارك هللا فیــك ، لكــن لــیس اإلســتعمال فــى 



فـــى كتـــب ورســـائل ، وهنـــا یـــأتى  رو نشـــهـــذه الحـــدود الضـــیقة ، اإلســـتعمال م

ا ال ف" أو علــى األقــل التــوهیم بخــالف ماتریــد ، التــدلیس  ى م ك إل ا يريب دع م

   السالمعليه  كما قال يريبك "

 جملةأقل ما نقول ان هذه من األلفاظ المأن یبقى نقطة ،  الشیخ ناصر :

  التى تحتاج إلى تفصیل 

  الشیخ : سأقول لك هل یجوز اإلجمال فى موضع التفصیل ؟

  ال  الشیخ ناصر :

الشیخ : ستقول ال، إذن دعك واإلجمال وعلیك بالتفصیل ، فإذا قلت انا سلفى 

  ى اإلجمال ، وكفى هللا المؤمنین القتال .جئت بالتفصیل وقضى عل، 

  ههههه،  لول فكرة هافیةأبو الحارث : على القافیة 

  .إجت هكذا ههههههه الشیخ : 

  ، تساوى اإلسالمأهل السنة والجماعة معناها اإلسالم كلمة كأن طالب : 

  هموبجر هم على عجر ، نعم الشیخ : 



، قال اإلسالم یدخل  السلسلة تسلسل طبیعىهالشیخ ناصر : الشیخ سلها 

  ، والسلف أخصالسنة أخص فأهل ، حتى الرافضة یدخلون فیها فیه 

  
فیه كثیر مــن النــاس یتحــدثون عــن بعــض الســنن وهــى ســنة طالب : شیخنا ، 

عــة ، وحــین تســألهم ، یعنــى ســألت وكــذلك األذانــین فــى الجمالجمعــة القبلیــة ، 

يكم بسنتى  الســالم الصــالةوعليه نأخــذ بقــول الرســول: قــال بعــض الــدكاترة ،  " عل

دى " اء الراشدين من بع ،  عثمــان بــن عفــانوهــذه ســنة إســتنها  وسنة الخلف

فمــا رأیكــم  الســالم الصــالةوعليهفتكــون فهــو مــن الخلفــاء فتكــون هــى كســنة النبــى 

  ؟بطریقة اإلستدالال هذه 

اء الراشدين  استدل على انها سنة بالحدیث هذا  " عليكم بسنتى وسنة الخلف

ویستدل على ذلك بكثیر من األفعال التــى یفعلهــا الخلفــاء الراشــدین من بعدى "

  .ویقول هى سنة مادام انه ثابت یهذا الحدیث 

الحــدیث هــذا هم یفهمون  أوال:الشیخ : نحن جوابنا عن هذه الشبهة معروف ،

اء الراشدين من  نه لــیس معنــى الحــدیثخطأ ، ل يكم بسنتى وسنة الخلف " عل



وٕانمــا ال ، لــیس هــذا هــو المعنــى ، أى وســنة أحــد الخلفــاء الراشــدین ، بعدى "

ألــیس كــذلك المقصود سنة جمیع الخلفاء الراشدین ، وحینئذ یبطــل إســتدالله ، 

  ؟ یا أبا عبد الرحمن 

  صدقت شیخ .أبو عبد الرحمن : 

أراد صاحبك أن یحملك علــى الكــالم فأبیــت علیــه ، حــین أراد ان حیث  الشیخ :

  هذا أول شىء .وجزاك هللا خیر ، یحملك على الكالم فصدقت فیما قلت 

: ســنة الخلفــاء الراشــدین ُأمــر بهــا لنهــا تكــون عــادة مطابقــا لســنة  ثاني شــىء

هــا ، ثــم قــد تكــون دالــة علی ثــم تكــون دالــة علیهــا ،،  السالم الصالةو عليهالرســول 

  .خذوا بسنة الخلفاء الراشدین ولو خالفت سنتى وهذا الحدیث ال یعنى 

، وال یمكــن وهذا المعنى لهــذا الحــدیث أنــا أســتقیه مــن آیــة فــى القــرآن الكــریم  

  . العرباض بن ساریةرها بنحو ما فسر ذاك الدكتور حدیث ألحد ان یفس

اقِقِ   {اآلیة هــى قولــه تعــالى :  ن يَُش ولَ  َوَم ُس دِ  نِم الرَّ ا بَْع يَّنَ  َم هُ  تَبَ دَى لَ  اْلُه

 } َمِصيًرا َوَساءتْ  َجَهنَّمَ  َونُْصِلهِ  تََولَّى َما نَُولِّهِ  اْلُمْؤِمنِينَ  َغْيَر َسبِيلِ  َويَتَّبِعْ 

عْ  بِيلِ  َويَتَّبِ َر َس ْؤِمنِينَ  َغْي الخلفــاء  زانهــا مــن حیــث الداللــة وســنةو علــى  اْلُم



أى غیــر ســبیل  اْلُمْؤِمنِينَ  َغْيَر َسبِيلِ  َويَتَّبِعْ   الراشدین ،ال أحد یستطیع ان یقول

علـــى عمـــوم مـــن حیـــث الداللـــة اآلیـــة هنـــا ف وٕانمـــا الجمیـــع ، أحـــد المـــؤمنین ،

  خلفاء الراشدین .كذلك الحدیث من حیث الداللة على عموم ال، المسلمین 

فــإذا وضــح هــذا الفهــم الصــحیح للحــدیث ســقط إســتداللهم جــذریا مــن أصــله ، 

  لو أصروا وقد یصرون على أكثر من ذلك هم على ان

  یعنىلفتة جدیدة  ذهه ا كأننشیخ أبو الحارث :

منذ كنت فــى الشــام وانــا  هللا یشهد بأنهالكن جدیدة نسبیا ، قد تكون  الشیخ :

  أقرر هذا المعنى لهذا الحدیث

  هذه المقابلة بین اآلیة والحدیث  أبو الحارث :  

  الشیخ : اى نعم 

  جمیل جدا  أبو الحارث :

  
بیكــون نجــد لــه مخالفــًا  ملــو إذا انتشــر س: متى یكــون قــول الصــحابى حجــة ؟ 

  ؟موافق علیه 



طبعــا بتكــون قریبــة مــن ذلــك ، لكــن األن كمــا هــو ظــاهر البحــث فــى الشــیخ : 

    .هو كما تقول قریبا، أما الحكم ف داللة اللفظ 

فسبیل المؤمنون هنا انه إذا إنتشــر  اْلُمْؤِمنِينَ  َغْيَر َسبِيلِ  َويَتَّبِعْ  السائل : ألنه 

  بة ووافقوه علیه ولم یجد مخالف فهو یكون حجة یاشیخ اقول أحد الصح

، لكــن لــیس األمــر كمــا لــو ان هنــاك رأى وال نعلــم أن المســلمین الشــیخ : نعــم 

ــه ، أو  ــال بقــول ،مشــوا علی ــا ان المســلمین إختلفــوا واحــدهم ق ــراد  فــال علمن ی

كمـــا لـــم یـــراد بالحـــدیث أحـــد الخلفـــاء أحـــدهم ولـــو كـــان عالمـــا ، باآلیـــة حینئـــذ 

  كما إستدل ،.الراشدین 

ــا نقــول  : قــد یعنــى ال یوافقــون علــى هــذا التفســیر  الواضــح للحــدیث وأن ثانی

عضــــهم أو أحــــدهم الراشــــدین كلهــــم ومجمــــوعهم ، ولــــیس ب المقصــــودبالخلفاء

فســنقول لهــم : هــل المقصــود الســنة التــى علیهــا أحــد الخلفــاء أمرنــا الرســول 

ولــو خالفــت ســنته ، مــا أظــن یكــون الجــواب ولــو ، الجــواب ثالثــا باإلقتــداء بــه 

لم یكن أذانه هو األذان الموجــود فــى هــذا الزمــان ، وهــذا عثمان ولعله أخیرا : 

ن المســلمین وهــو بالضــبط الشــیخ ماكــان جــرى البحــث بینــى وبــین أحــد اإلخــوا



مســـجد فـــى وســـط الجامعـــة  هنـــاك یوجـــد فـــى دمشـــق ، كـــان مصـــطفى الزرقـــا

ــم لمــا ثالســوریة ، الجامعــة الســوریة فــى عهــد األتــراك كانــت  كنــة عســكریة ث

ا وأســتعمروها حولــوا الســكنة العســكریة والتــى یإســتولى الفرنســیون علــى ســور 

جد خمــارة ، ســكنة لهم وجعلوا المثكنة الحمیدیة ، حولوها إلى ثكانت تسمى بال

إذا إنســحبوا مــن بــالد  -وكما هو العادة مع األسف أن تبقى أثار المستعمرین 

 عمــانتبقى كما هى ، هنــا مــثال فــى قد مدة مدیدة ، ثم قد تغیر و  -المسلمین 

  ذاك اإلنجلیزى المستعرب ، شو إسمه ؟لحكام فى بعض األال نزال نعیش 

  الحضور : كلوب باشا 

وب باشا شــیخ : ال الیــوم النظــام العســكرى حــرام علــى العســكرى أنــه یربــى ،  كل

، هنــاك فــى  ذا النظــامهــ لحیتــه ، نظــام كلــوب إلــى األن نحــن نعــیش تحــت ظــل

فــى  عشنا ســنین والمســجد سوریا خرج الفرنسیون وقام الحكم الوطنى زعموا ،

طالب الغیــورین الثكنة الحمیدیة ال یزال مرقص وخمارة وٕالى أخره ، تقدم أحد ال

أدرى رایــتم   ، مــاســعید أســمه  ى الطنطــاوىعلــومــنهم أذكــره جیــدا أخــو الشــیخ 

  یزال موجودا عندكم ؟هذا ؟ السعید 

  الحضور : فى مكة أستاذ 



 موجود فى مكة  الشیخ ناصر :

بدینــه علــى عصــبیة ، مــن الشــباب المتمســك  ســعید الطنطــاوىالشــیخ : هــذا 

  جدا شدیدة مذهبیة 

  سبحان هللا الشیخ سعید !!!! حنفى هو ؟ الشیخ ناصر :

تــأقلم عنــدكم كمــا فعــل أخــوه ، أخــوه لعلــه الشــیخ : حنفــى مــر ، لكــن ال أدرى 

حمــالت  ، وكــان یحمــل علــيعندنا فى دمشق كان عدوا لدودا للــدعوة الســلفیة 

یــوم كــانوا المجلــة ، خاصــة شــعواء ، وكــانوا یحكمــون بــالقوانین العثمانیــة مــن 

فقامــت  فتــى بأنــه طلقــة واحــدة ،كنت أنا اُ ، طالق بلفظ ثالث یحكمون بتنفیذ ال

ثــم فیمــا بعــد كــان هــو مــن أعضــاء اللجنــة الــذین عــدلوا األحكــام  هــو ، قیامتــه

  بیسموها ایش ؟ 

  47.40احد الحضور : .......

فجعلــوا الحكــم كمــا هــو فــى الســنة مــن طلــق زوجتــه ثالثــة فــى الشیخ : أیــوة ، 

رجعــوا الــى الســنة التــى كــان ینكرهــا علــى ، مجلــس واحــد فهــو طلقــة واحــدة ، 

  تفضل ، وٕانما حال للمشاكل ، لیس بحكم إتباع السنة 



 ان رففعلــى كــان لــه أیــام تعــ، الشیخ ناصــر : فائــدة ، جــاء اســم علــى عرضــا 

ــاكه ــه ال ن ــه یهتمــون ،  .......48.16فــتح ل ــه القدیمــة وال یســجلون ل بحلقات

  الجدید 

ولعلــى  -بــأذنىمنــذ ســنتین ى ســمعته هــو األن مــریض ولكنــأحــد الحضــور : 

معقــدة األن صــرت مســائلها یقول : وهللا یا أخوان هذه المــذاهب   -ذكرت لكم 

  أمیل إلى إتباع الحدیث الصحیح 

  أكبر منى سنا هو  وین ؟ ، "اللبن فى الصیف ضیعت"الشیخ : لكن نقول له 

  ، الحمد هلل الشیخ ناصر : من هللا علیه بالهدایة 

  ، وقد خالف السنة فى عشرات هدایة مجملة  ، بس هذى أیةالشیخ : 

  ابو الحارث : عند هللا هذا الكالم طیب شیخنا 

  . الشیخ : طیب 

  ن ال یزوره ألن فى بیته تلفزیونأحد الحضور : أخوه سعید إلى األ  

متساهل  الشیخ : أعرف ، هذا سعید متمسك بدینه وكان ینقم على أخیه أنه

  .التلفاز هذا ، ومن جملة تساهالته 



ــا  ــه الحنفــى  ســعیدالشــاهد أخون تعــاون هــو وبعــض ، هــذا مــع تعصــبه لمذهب

وكــان یومئــذ رئــیس  -للحكومــة الوطنیــة عریضــة  واالشباب المسلم هناك وقدم

أن القســم الــذى كــان فــى طلبــوا  المهــم رفعــوا و–رجــل مــاهو عســكرى الــوزراء 

ولــى مســجد ، فُوفــق ادتــه لســیرته األ ‘زمن الفرنسین خمارة وملهــى ونحــو ذلــك 

علـــى ذلـــك ، وكـــان هـــو فـــى الحقیقـــة فـــتح طیـــب ، وبـــدأ األخـــوان المســـلمون 

یخطبــون فــى هــذا المســجد یــوم الجمعــة وكنــت أنــا مــن الــذین یرتــادون هــذا 

تهم والــى االمسجد دون سائر المساجد ، ألنــى نــاقم علــى خطبــائهم وعلــى ثقافــ

ــی ــانوا یخطبــون فــى هــذا المســجد مــا ب ــذین ك  علــى الطنطــاوىن أخــره ، ألن ال

 ســعیدانــا مثــل أخونــا واحیانــا بعــض أخو  العطــار عصــاممــابین لزرقــا امــابین 

  . عادل اللبابیدىبجنب نه فاتح مكتبه ،تعرفه أنت ؟  إبالطباع 

كنــا نحــن علــى ضــعفنا نحــاول ان نطــور المســجد إلــى مســجد ســلفى ، المهــم  

 مصــطفى الزرقــا نا موضوع األذان العثمانى هذا ،و جرى نقاش بینى وبــینثار وأ

یــا : فقلــت لــه  نفســه ، فــأحتج هــو بمــا تنقلــه أنــت األن عــن بعــض الــدكاترة ،

أوافقــك أستاذ أذانكم هذا لیس عثمانیا، إذا أردت أن تحتج باألذان العثمانى انا 



األن ، لكن بشرط أن یكون عثمانیا ، أى مطابقا لــألذان العثمــانى ، كیــف ذلــك 

  ؟ 

ن بــین یــدى الخطیــب وفــى المســجد ، وٕانمــا كــان قلت : األذان العثمانى  لــم یكــ

یجتمع فیه التجار فال یكــادون یســمعون  –سوق  –على الزوراء ، على مكان 

ــوى  ــؤذن بــه فــى المســجد النب ــذى ی ــذ هــذه  -اإلذان ال ــم تكــن یومئ وبخاصــة ل

فهـــو لـــم یبتـــدع وحاشـــاه ، وٕانمـــا هـــذا  -بعیـــد لصـــوت مـــن الوســـائل المقربـــة ل

فیمــا بعــد ، لمــاء المســلمین أو علــى األقــل بعضــهم إنطالق مما تعارف علیه ع

مما یسمونه بالمصالح المرسلة ، فهــو حقــق مصــلحة مرســلة بوضــع أذان فــى 

، فیســتجیبون لكــى ینتبــه أهــل الســوق إلــى أن الصــالة قــد حضــرت ،  الــزوراء

فأنقــل  عثمــانان تحــتج بــأذان  مصــطفىنــادى هللا ، فأنــت إذا أردت یــا أســتاذ 

، المســجد فیــه ســاحة كبیــرة جــدا ، والطریــق العــام  المســجدأذانك هذا إلى باب 

بعید عن المسجد ، فأسحب خط من مكبر الصوت الذى یؤذن أذانــا واحــد وهــو 

وضــع مكبــر الصــوت هنــاك بحیــث أن المــارة یســمعون األذان ، األذان النبــوى 

مسكت بالقاعدة ، وهو یــدعى أنــه فقیــة ت، إذا فعلت ذلك تكون قد  ویستجیبون



 یس فقــة مســتنبط مــن الكتــاب والســنة ،، لــنــا أعــرف أن فقهــه تقلیــدى ألكن ، 

عثمــان وضــع ، وبهــذا كنــت وضــحت لــه  عثمــان بــن عفــانوٕاال لما إحتج بفعل 

أذانــا ثانیــا فــى مكــان بعیــد ، وأنــت إذا وضــعت هــذا األذان الثــانى علــى بــاب 

، لكــن األن أنــت لســت بحاجــة إلــى أذان  عثمــانالمســجد كــون فعلــت كمــا فعــل 

ى ، یغنیك مكبر الصوت ، هذا الذى قلته بالنسبة لمــن یحــتج بهــذا الحــدیث ثان

رضى هللا عنــه حقــق مصــلحة مرســلة ، األن هــذه المصــلحة المرســلة عثمان ، 

المــؤذن النبــوى الوحیــد تتحقــق بــدون إتیــان بــأذان ثــانى ، إنمــا بإیصــال صــوت 

  إیصال الصوت إلیه . نعم إلى أى مكان یراد 

يكم  دیث عن القضــیة اللغویــة لعلهــا تحــل اإلشــكال فیه ح أحد الحضور : " عل

اء الراشدين  ابسنتى وسنة الخلف دين عضوا عليه شــیخنا هنــا ضــمیر  " المه

یعنــى الخلفــاء  مــا قــال عضــوا علیهمــا ، مفــرد یــدل علــى أنهــا ســنة ،الالهــاء 

يـْـهِ وَسَــلَّم صَلَّى اللَّــهالراشدون یعملون بسنة النبى 
یعنــى كمــا  فهــى ســنة واحــدة ، ال عَلَ

    ؟أحد الخلفاء ، ما رأیك فى هذاأنه قلنا 



هذا كالم جید ، نحن قلنا أنه ال یعنى ســنة الخلفــاء الراشــدین مخالفــة الشیخ : 

يْهِ  صَلَّى اللَّهالتى تدل على سنة الرسول قلت لعلك تذكر وٕانما ،
  وَسَلَّموأله عَلَ

  لعلها مبینة یاشیخ طالب : 

  ، نعم الشیخ : مبینة 

  اْلُمْؤِمنِينَ  َغْيَر َسبِيلِ  َويَتَّبِعْ  لحارث :أبو ا

  اسمح لنا یا أستاذ یله ، الشیخ : هذا هو ، 

  هللا یجزیكم الخیر یا أستاذنا  أبو الحارث :

  الشیخ : هللا یحفظكم 

  یاشیخ طالب : هللا یطول عمرك 

  الشیخ : سبحانك اللهم 

  الشیخ یقرأالقرآن

  
  تم الشريط بفضل هللا ومنه

  وله الحمد والشكر والفضل 



رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم 

  الحساب 

  ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمين 

   رحم هللا الشيخ رحمه واسعة واسكنه الفردوس 

  سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد هلل رب العالمين

  وال تنسونا من دعائكم 
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*************  
  600الشريط 

  الثانى  الوجه 

*************  
  الشیخ ناصر : ردوه من المطار مرتین 

  الشیخ : یعنى هو ممنوع من السفر كسفر

  الشیخ ناصر :نعم

  الشیخ : سبحان هللا 



الشـــیخ ناصـــر : لكـــن إن شـــاء هللا تلتقـــون بـــه وبخاصـــة إذا جئـــتم ....... ، 

  فتأخذونه وتناقشونه ألنه حسب ما اعلم  من أجود طالب العلم فى المملكة 

  الشیخ : ماشاء هللا 

لســنة وتخصصــه هــو تخصــص الســنة ، الشــیخ ناصــر : وبخاصــة إهتمامــه با

ومع ذلك هذه المسائل التى ذكرتم مسائل مقدرة یاشیخنا ، وقابلة للنقاش معــه 

  لیبین لكم ما ترون ، ویستفید من توجیهاتكم ومالحظاتكم

  الشیخ : عفوا ، بارك هللا فیك ، على كل حال المؤمنون نصحة 

  الشیخ ناصر : جزاكم هللا كل خیر 

  هات السؤال  الشیخ : وٕایاكم ،

ثانيــا : إن ممــا هــو مقــرر ىف قواعــد الشــريعة ان الشیخ ناصر : نواصل النقطــة التالیــة ، 

ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، واحلكم على الشىء فرع عــن تصــوره ، ولــذا فعلــى مــن 

ــذا الواقــع ، مــدركا الســراره  يتصــدر للحكــم علــى الواقــع واخلــوض ىف غمــاره ان يكــون ملمــا 

ا بأصـــوله وفروعـــه ، وإن مل يتخصـــص فيـــه فعليـــه بـــالرجوع اىل املتخصصـــني ، إنطالقـــا مـــن عاملـــ

ثالثا : إن كــان  يســع طالــب العلــم ،  }تـَْعَلُمونَ  الَ  ُكنُتمْ  ِإن َأْهَل الذِّْكرِ  {فَاْسأَُلواْ التوجيه الرباىن 

يســعه أال يلــم بفقــة  أن ال يتعلم كثريا من العلوم الدنيوية كالطب واإلقتصاد واهلندسة ، فإنــه ال



فيه ولكن يلمه إملامــا عامــا  أال يتخصص  إملاما عاما وإن مل يتخصص فيه، أنه ال يشرتط الواقع

  ، والفرق بني هذا العلم وغريه  

  الشیخ : عفوا ، اعد علیه العبارة 

إن كـــان يســـع طالـــب العلـــم أن ال يـــتعلم كثـــريا مـــن العلـــوم  "الشـــیخ ناصـــر :أعیـــدها ،  

  "إملاما عاما طب واإلقتصاد واهلندسة ، فإنه ال يسعه أال يلم بفقة الواقعالدنيوية كال

ــم الواقــع وضــع مكانــه مــاهو أهــم منــه ، فقــة  الشــیخ : هــذا خطــأ ، فــإرفع عل

  الكتاب والسنة ، فهل یكون سلیما الكالم ؟

  الشیخ ناصر : الكالم سلیم یا شیخ ، أنا أتفرع لما سیأتى بعد 

، لــو رفعنــا فقــة الواقــع بعــد  1.00.....و ان الشــیخ : معلــش ، معلــش أرجــ

كلمة ال یسعه ، ووضعنا بدل فقة الواقع فقــة الكتــاب والســنة هــل یكــون الكــالم 

  صحیحا بالنسبة لهؤالء الذین أنت تتحدث عنهم ؟ واضح سؤالى ؟

  الشیخ ناصر : نعم واضح یاشیخ 

  الشیخ : طیب ماهو الجواب بإیجاز ؟

ثم أرجع لمــا قلــتم ، فــإذا رأیــتم فأنــا إن شــاء هللا  الشیخ ناصر : أنا أرید أوضح

  أوضح لكم وجهة نظرى 



  دخل أحدهم وسلم

  الشیخ ناصر : وعلیكم السالم ورحمة هللا 

  الشیخ : أهال مرحبا ، هذا سمیك یرید أن یسلم علیك ایضا ، هذا ناصر 

  الداخل : اهال مرحبا 

واقــع ، أمــا مــا یجــب علــى إذا أذنتم ، أنا أتحدث األن عن فقــة الالشیخ ناصر :

طالب العلم بالنسبة لفقــة الكتــاب والســنة وعلــوم الكتــاب والســنة فقــد بینتــه فــى 

  رسالة مستقلة 

  الشیخ : لیس هذا هو الجواب 

الشیخ ناصر : نعم ، لكن بهذا ......أنا أقول هل یسع طالب العلم یا شیخنا 

  أال یلم بفقة الواقع إلمام عام ؟

أسألك ، إلمامه بفقة الواقع السنا متفقین أنه فرض الشیخ : یسعه ، لكنى 

  كفایة ؟ 

  الشیخ ناصر: بلى 

الشیخ : فلماذا ال یسعه ، حضرت الجنازة وهو فى المسجد وما قام یصلى 

  یسعه أم ال یسعه ؟



  الشیخ ناصر : یسعه 

  الشیخ : طیب لماذا ال یسعه ان یكون ملما بفقة الواقع ؟

  ام غیر التخصص ، حتى اإللمام ما ترى ذلك ؟ الشیخ ناصر : أنا أقول اإللم

الشیخ : بارك هللا فیك ، أنا أقول ألهل التخصص ، أنا أعید كالمك یا أبا بدر 

  ، أنا أعید كالمك نفسه 

  الشیخ ناصر: نعم نعم ، أقول أال یلم بفقة الكتاب والسنة 

ط فقة إرفع فقة الواقع وحالشیخ : ال ال ، حتى ها ، تؤ ، انا لما قلت لك 

أیضا العبارة غیر صحیحة ألنه قلنا فى الجلسة السابقة  الكتاب والسنة ،

ْكرِ  {فَاْسأَلُواْ    هؤالء الذین ال یعلمون یسعهم ؟ }تَْعلَُمونَ  الَ  ُكنتُمْ  إِن أَْهَل الذِّ

  الشیخ ناصر : یسعهم 

الشــیخ : طیــب إذا كــان یســعهم أال یعرفــوا وأال یلمــوا بفقــة الكتــاب والســنة فــال 

  عهم أال یلموا بفقة الواقع من باب أولى . واضح وال ال ؟ یس

ــم تكــن  ــارات التــى تحتــاج إلــى تعــدیل إن ل ــة العب ــارة مــن جمل ــذلك فهــذه العب ول

  بحاجة إلى إلغاء 



الشیخ ناصر : أنا هذا الذى أفكر األن باإللغاء ، لكن أرید أكمل لك العبارة 

  أوال

  ى ، واألن أتم ما شئت الشیخ : تفضل ، المهم انت فهمت على مالحظت

إن كان  يسع طالــب العلــم أال يــتعلم كثــريا مــن العلــوم الدنيويــة  " الشیخ ناصر : فهمت ، 

إملامــا عامــا وإن مل يتخصــص  كالطب واإلقتصاد واهلندســة ، فإنــه ال يســعه أال يُلــم بفقــة الواقــع

ن علــوم الشــريعة الــىت والفرق بني هذا العلم وغريه مــن العلــوم الدنيويــة ، أن فقــة الواقــع مــفيه، 

، يبــىن بعضــها علــى بعــض ، أمــا تلــك فمــن علــوم الــدنيا ممــا ال يلــزم الفقيــة علمهــا ودراســتها  

خبـــالف فقـــة الواقـــع الـــذى ال يســـتغىن عنـــه طالـــب العلـــم ىف احلاجـــة إليـــه ىف كثـــري مـــن مســـائل  

  "الفتوى املعاصرة .

ارة ، ولــذلك فأنــا الشیخ : تمام الكالم كأوله ، ال یبین شىء من عوج هــذه العبــ

یحُســن لطالــب العلــم ، مــش ال یســعه ، أنصح بتعدیلها ، یمكن أن یقال مثال : 

  كیف ال یسعه ؟ 

 الشیخ ناصر : یحسن ، یعنى نعیــد الصــیاغة بنــاء علــى هــذا المنطلــق ، نعــدل

  الصیاغة بكاملها على ما ذكرت .

  الشیخ : أى نعم 



ن فقــة الواقــع مــن فــروض ، أل 1.04الشیخ ناصــر : ألنــه یســعه أال .........

  الكفایة ، على النسخة أفضل یا شیخ 

  الشیخ : على ما ترید 

  الشیخ ناصر : أنا عندى نسخة لكم إن شاء هللا

  الشیخ : طیب جزاك هللا خیر 

" رابعا : خالصة جهد وحبث وعناء ، ألتقيــت ألجلهــا الشیخ ناصر : قلت هذه الرسالة 

هم وناقشــوىن ، وســألتهم ووجهــوىن ، مــن وأفكــارهم وال بعدد من العلماء وطــالب العلــم ناقشــت

ــا تســلم مــن ملحــظ ووجهــة نظــر أو خطــأ ولكــن حقــى علــى إخــواىن الكــرام أن يــدلوىن  أدعــى أ

علـــى مـــا يـــرون مـــن وجهـــة نظـــر أو تصـــويب ألتداركـــه ىف طبعـــة أخـــرى بـــإذن هللا ، وأال حيملـــوا 

مــل احلســن ، مــادام جيــدون هلــا ىف اخلــري العبارة بأكثر مما حتتمل بل علــيهم أن حيملوهــا علــى احمل

ِ) حممال ، اہللَّ ْوفِيِقي إِالَّ بِ ا تَ تََطْعُت َوَم ا اْس الَح َم ْص دُ إِالَّ اْألِ مــع شــكرى هلــم ، (إِْن أُِري

  سلفا ودعائى ىل هلم بالتوفيق واإلخالص والسداد.

هــذه هــى المقدمــة حــول مــا یتعلــق بــالحكم ........... وأنــا األن ســجلت مــا 

  ق بهذه القضیة  یتعل



الشیخ : طیب ، أنا أرید العبارة فى صلب الكتاب كیف هى ؟ أریــد تحــدثك عــن 

  فقة الواقع كیف كان كالمك فیه .

  الشیخ ناصر : نعم ، 

  الشیخ : أنا كلفتك ذلك التكلیف 

  الشیخ ناصر : شرفتنى هذا التشریف 

أتفــرغ لقــراءة هــذه الشیخ : شرفك هللا ، لما أنذرتنى بسفرك غدا ، وٕاال كنت انا 

الرسالة ، والتعاون على إبداء ما عندنا مــن نظــر ، أو اإلســتفادة مــن رأى الــخ 

  ، لكن لما أنذرتنى ذاك اإلنذار قلت نستقرب الطریق 

الشیخ ناصر :أیضا یاشیخ فى صفحة تسعة ، أوال انا قلت أساس هذا العلــم ، 

أن فقــة الواقــع  هذه نقطة مهمــة نبــدأ بهــا ، قلــت : یتصــور بعــض طــالب العلــم

ــم جدیــد  ــم ألن وثقافــة عل حدیثــة ، وهــذا قصــور فــى التصــور ونقــص فــى العل

أساســه فــى القــرأن والســنة وكــذلك ســلف األمــة  ، ثــم بــدأنا نــذكراألجزاء علــى 

  بعض 

  الشیخ : أرید منك المكان الذى تعرضت لبیان حكم هذا الفقة 



ى ذكــرت ، هنــا الشیخ ناصر : تسعة ، ماقلت یاشیخ نص فیه غیر الــنص الــذ

قلت : وفقــة الواقــع علــم أصــیل تبنــى علیــه كثیــر مــن العلــوم و األحكــام ، وفــى 

ضوئه تتخذ المواقف المصیریة ، نعم ، هذا أنا لم اذكر اى نص انه یجــب فــى 

كــل الرســالة غیــر مــا ذكــرت أنــت معلقــا وعدلتــه ، وهــذه العبــارة والعبــارة التــى 

م الشــریعة فقــط ، أمــا غیرهــا فهــو قرأناها قبــل قلیــل بأنــه علــم أصــیل ومــن علــو 

  تفصیل لفقة الواقع 

  الشیخ : خیرا إن شاء هللا 

الشیخ ناصر : طیب ، أیضا قلت : وأخیرا فبعد ان بینــت أن أســس هــذا العلــم  

رفى الكتاب والسنة أشیر إلى إهتمام الســلف بــه ، فهــذا  و بك كمــا بینــت فــى  أب

، وهــاهم  الصــحابة  قصــة إنتصــار الــروم یعنــى بهــذه القضــیة عنایــة خاصــة

یتابعون هــذه األحــداث متابعــة ذات معنــى ، ویحزنــون ویفرحــون بنــاء علــى مــا 

یعلمونه من تأثیر للهزیمة واإلنتصار فى حیاة المســلمین حاضــرا ومســتقبال .. 

  والخ 



وقلــت : والعلمــاء مــن ســلف هــذه األمــة كــانوا خیــر مثــال لحســن تعــاملهم مــع 

لواقعهم ، اإلمام  ن حنب د ب فتنــة القــول خلــق القــرآن ، وشــیخ األســالم فــى  احم

يم، وموقفه من التتار   ابن تيمية فیمــا دونــه عــن فقــة الواقــع وحاجــة  وابن الق

المالمفتــى إلیــه ،  د الس ن عب ز ب فــى مواقفــه الخالــدة مــن النصــارى ومــن  والع

عدىحــالفهم ، كمــا ان الشــیخ  ن الس رحمن ب د ال ذكــر فــى تفســیره أن فقــة  عب

ه إال هللالــوازم معرفــة المسلم لواقعه من  علــى معناهــا الصــحیح ،ولــم ال ؟   ال إل

وبفقة الواقع یكتمل تحقیق مبدأ الــوالء والبــراء ، وهــذا المبــدأ أصــل مــن أصــول 

ه إال هللاعقیدة التوحید التى جاءت فیهــا  ، فلــم یــأتى بنصــوص معینــة  ،   ال إل

الكتاب الســنة ومن خالل ما سبق تبین لنا أساس هذا العلم وأهمیته من خالل 

وفقــة ســلف األمــة ، فحــرى بالعلمــاء خصوصــا وطــالب العلــم عمومــا أن یــدركوا 

ــا لمفهــوم  ه إال هللاهــذه الحقیقــة ویتعــاملوا معهــا تحقیق ، وألتزامــا بمــنهج  ال إل

  واستبانة لسبیل المجرمین.الكتاب والسنة 

هــذا  الشیخ :هنــا أنــا أقــول فیــه مبالغــة ، یعنــى تكلیــف طــالب العلــم بهــذا الفقــة

لیس جیــدا ، هــذا یكلــف بــه العلمــاء الــذین هــم مرجــع األمــة فــى الفتــاوى مــنهم 



ــم نكلفهــم أن بشــتغلوا بفقــة الكتــاب والســنة،  لمعالجــة الواقــع ، أمــا طــالب العل

والفقة كما تعلم أنواع : فقــة الكتــاب ، فقــة الســیرة ، فقــة الســنة ، فقــة اللغــة ، 

  ،  فقة اللغة لعلك تعرف كتابا أسمه

  ناصر : نعم معروفالشیخ 

، ایش رأیــك ؟ أســألك  الشیخ : وأخیرا ستسمع شیئا عجبا فقة التوراة واإلنجیل

  فقة التوراة واإلنجیل ایش رأیك ؟ األن ،

  الشیخ ناصر : ال أعرف ما المراد بها ، إذا عرفت المراد 

یمكــن اإلســتفادة منهــا الشیخ : أن یدرس مافى التــوراة واإلنجیــل مــن نصــوص 

حجة علــى هــؤالء الكفــر المشــركین الــذین ال یؤمنــون بــاهلل وال برســوله إلقامة ال

  وینسبون إلى بعض األنبیاء والرسل ما ال یلیق بهم الى أخره ، من باب : 

  عرفت الشر ال للشر لكن لتوقيه ** ومن ال يعرف الشر من الخير يقع فيه

نــاس یعرفــون فشو رأیك بهذا الفقة الجدید أال ترى أنه ینبغى ان یكون هنــاك  أ

  كیف یجادلون الكفار ؟ 

  الشیخ ناصر: بلى 



الشیخ : طیب ألیس هذا ایضا من فقــة الواقــع الــذى أنــت تدنــدن حولــه ، وأنــا  

بنیت علیه فقة أخر وهــو فقــة التــوراة واإلنجیــل ، هــذا مــن هــذا القبیــل تمامــا ، 

  لكنى أرید أن أقول : هل نحن نكلف طالب العلم بفقة التوراة واإلنجیل ؟ 

  الشیخ ناصر: ال   

الشیخ : الجواب ال ، هــل  نكلــف طــالب العلــم بفقــة الواقــع ؟ الجــواب ال ، إنمــا 

هــذا مــن الواجبــات الكفائیــة التــى یلیــق بــبعض العلمــاء أن یكونــوا علــى معرفــة 

  بذلك ، أما إشغال طالب العلم هذا ما ینبغى ، هذه مبالغة  

كتـــب أو ال ، هنـــاك الشـــیخ ناصـــر: هـــل تســـمحون بـــالتعلیق یـــا شـــیخ حتـــى أ

  ، ما تقولون أعلقه وأرتبه ایضا  1.11.........

الشــیخ : لكــن أنــا أقــول لــك مــا هــو أوســع لهــذه الورقــة ، اكتــب صــفحة تعلیــق 

  على صفحة كذا ، تأخد حریتك فى الكتابة 

  الشیخ ناصر : أنا خطى یأخذ صفحة تانیة أكتر من صفحة 

  الشیخ : أعطیك ورقة تكون واسعة شویة 

  الشیخ ناصر : نعم هذا فى صفحة تسعتاشر



  الشیخ : إقرأ على العبارة التى قرأتها أخیرا  

الشــیخ ناصــر : مــن خــالل الكتــاب الســنة وفقــة ســلف األمــة ، فحــرى بالعلمــاء 

خصوصا وطالب العلــم عمومــا أن یــدركوا هــذه الحقیقــة ویتعــاملوا معهــا تحقیقــا 

ه إال هللالمفهــــوم  ــــاب والســــنة واســــتبانة لســــبیل ، وألتزامــــا بمــــنهج ا ال إل لكت

  المجرمین.

  

الشیخ : انا أرى أن ذكر طــالب العلــم فیهــا مبالغــة ، أقتــرح حــذف طــالب ، ألن 

هــذا العلــم أو هــذا الفقــة المســمى بفقــة الواقــع هــو مــن المتفــق علیــه أنــه مــن 

الفــروض الكفائیــة ، وٕاذاألمــر كــذلك فــال ینبغــى أوال أن نكلــف طــالب العلــم بــأن 

هم به علما أنهم بعد لم یتضلعوا فى الفقــة األول و األهــم أال وهــو یشغلوا أنفس

فقة الكتاب والسنة ، فلذلك أقول أن ذكر طالب العلم فى هذا الســیاق هــو ممــا 

الیحسن ذكره ، بل ال استحسن توجیه هــذه النصــیحة إلــى عامــة العلمــاء ، بــل 

م شــىء مــن إلى بعضهم ممن أوال : یساعدهم ظرفهم ووقتهم ، وثانیــا : عنــده

اإلستعداد النفسى لإلطالع عما یجرى فى واقع العالم الیوم ، فهذا أوال ، وثانیــا 



: ال أرى مــن إشــغال أذهــان طــالب العلــم بمثــل هــذه الفــروض الكفائیــة ، وقــد 

ــه  ــا وقلــت : بان ــا ، وهــو الــذى ســماه ضــربت لــك مــثال أنف ستســمع شــیئا عجب

األصــــل بالنســــبة لعامــــة ، ونحــــن نعلــــم أن  بعضــــهم بفقــــة التــــوراة واإلنجیــــل

د المسلمین إال یدرسوا التوراة واإلنجیل ، كما جاء ذلك فى حدیث  جابر بن عب

يْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللَّه( أن النبى الذى فیه  هللا األنصارى
ن  رأى ذات يوم فى يد  عَلَ عمر ب

ى رجل من اليهود  الخطاب ا ل ال : هذه صحيفة كتبه صحيفة فسأله عنها ، فق

يْــهِ  راة ، فقال له الرسولمن التو
ا تهوكت   مسَــَالّ الَ والصــالة عَلَ تم كم " أمتهوكون أن

ا وسعه إال  ا لم ان موسى حي و ك ده ل اليهود والنصارى ؟ والذى نفس محمد بي

  إتباعى )  
  

روللفائدة أذكر أن ما جاء فى هذا الحدیث فى تفسیر  مــن لفــظ  الحافظ ابن كثي

ا وسع(لو كان  اعىموسى وعيسى حيين لم فهــذه زیــادة ، أى ذكــر  )هما إال إتب

يْهِ وعیسى 
فى هذا الحدیث وقرنه مع موسى هى منكرة ال تصح ، فهــذا   مسََالّ الَ عَلَ

 –هــو األصــل بالنســبة بقــراءة وٕاشــغال المســلمین _ عامــة المســلمین أنفســهم 

بدراسة الكتاب والسنة ، هــذا ال یجــوز ألنــه مــن التهــوك الــذى أنكــره رســول هللا  



يْهِ وَسَلَّم ى اللَّهصَلَّ 
يْهِ  صَلَّى اللَّهالذى وصفه نبینا  عمر بن الخطاب على  عَلَ

بحــق   وَسـَـلَّم والهعَلَ

ر فجكبأنــه الفــاروق  ا غي ا إال وسلك الشيطان فج ، فمــا بالــك إذا  ماسلكت فج

قلنا أنه یحسن من باب معرفة الواقع ، ومن باب أحسان مجادلة هؤالء الكفــار 

لتوراة واإلنجیل ، وٕاقامة الحجة علیهم ، لكن إذا قیل هذا فقــة الذین یؤمنون با

وضــیقت دائرتــه ، وخصصــت لطائفــة مــن العلمــاء الــذین لهــم مواهــب خاصــة ، 

ولهم أوقات تساعدهم علــى أن یدرســوا التــوراة واإلنجیــل ، إلقامــة الحجــة علــى 

 نكلــف الكفار ما أنكر ذلك ، بل اقول ذلك من الواجبات أیضا الكفائیة ، لكن ال

عامــة العلمــاء الــذین یشــغلون أنفســهم بفقــة الكتــاب ، وفقــة الســنة وتصــحیح 

األحادیــث وتضــعیفها ، ودراســة التفاســیر ومــا أكثرهــا فــى هــذا الزمــان ..الــخ ، 

أیضا أن هؤالء العلمــاء كلهــم علــیهم أن یكونــوا علــى علــم بفقــة الواقــع ، ومــن 

ة واإلنجیــل وأن یعرفــوا بهمــا ذلك هــذا الــذى ألمحــت إلیــه أنفــا ان یفقهــوا بــالتورا

كیف تؤكل الكتف وكیف تقام الحجة على هؤالء الكفار ، إذا ضیقت دائــرة فقــة 

ــذین لهــم مواهــب خاصــة ، وظــروف  الواقــع وخصصــت لطائفــة مــن العلمــاء ال

معینة تساعدهم فهذا هو الواجب أما توسیع الدائرة بحیث تشمل العلمــاء كافــة 



فأنــا اقولهــذا كــالم فیــه مبالغــة ،  -العلــم فضال على أن ندخل فــى ذلــك طلبــة –

أعرف أن الــدافع علــى هــذه المبالغــة هــو اإلهتمــام بهــذا العلــم ، لكــن لــیس كــل 

علم سنبغى أن یهتم به كما هو الواجب فــى الفــروض العینیــة ، فكلنــا فــى هــذا 

المجلس وفى غیرة یعرف أن المسلم الذى یلغ سن التكلیف یجــب علیــه وجوبــا 

ــا ان یعــرف أ حكــام الطهــارة مــن غســل مــن وضــوء ، طهــارة ثیــاب طهــارة عینی

مكان،  كیف صحة الصالة ..الخ، لكنه إذا كان فقیــر ال یجــب علیــه أن یعــرف 

احكام الزكاة ، وال یجــب علیــه أن یعــرف مناســك الحــج .. الــخ ، لكــن أن صــار 

غنیــا وجــب علیــه وهكــذا ، بــاألولى واألولــى أال نوســع دائــرة إیجــاب هــذا العلــم 

و من فروض الكفایــة علــى كــل الطلبــة ، بــل كــل العلمــاء  ، وٕانمــا یقــال الذى ه

بعض العلماء ، وٕاال ألوقعنا عامة العلماء فى الحرج ، فكلنا یعلم أن كثیــرا مــن 

یؤلفون فى أحكــام الصــالة والصــیام و .. و .. الــخ  -قدیما وحدیث  -العلماء 

أنــه یجــب علــیهم  ، وأكثرهم ال یعلمون الحدیث الصحیح من الضــعیف ، فنقــول

أن یكونوا متخصصــین فــى علــم الحــدیث كلهــم ؟ فنقــول : ال لــیس كلهــم ، هــذا 

هو الغالب ، لكن هذا ال یعنى أن یروا ماهب ودب ، بل علیهم أن یســألوا أهــل 



الــذكر ، هــذا الــذى یقــال فــى هــذا العلــم ، یعنــى إن قیــل مثلــه فــى فقــة الواقــع 

یفرضه الواقع ، هذه مالحظــة حــول  بیكون رفعنا من شأن فقة الواقع أكثر مما

  هذه الكلمات وعسى هللا أن یهدینا سواء الصراط . تفضل 

  

ــر هنعتبرهــا كلمــة شــافیة واضــحة فــى  ــا شــیخنا األخی الشــیخ ناصــر: تعلیقــك ی

الموضــوع ، أتــأذنون لنــا أن أضــعها مقدمــة أقــول تباحثــت مــع شــیخى فــى فقــة 

اضــع التــى أشــرتم إلیهــا أضــع الواقع ، ثم ذكــر مــا ذكــر و أقولهــا بــالنص، والمو 

علیها التعلیقات تحت ، وأبین ایضا هذا الجانــب ، فــإن أذنــتم بهــذا یكــون فعــال 

  إتضحت الصورة لهذا الجانب 

الشیخ : أنا من جهتى ال مانع عندى،ألنى أنا حینما اقــول كلمــة وأراهــا صــوابا 

  أعتقد وجوب نشرها ، لكن مع ذلك أمرهم شورى بینهم ، أیش رأیك ؟ 

  شیخ ناصر: بارك هللا فیك ، كما أقول أرى أن هذا واجب ال

  الشیخ : شو رأیك ؟

  أحد الحضور: فكرة ممتازة 

  أخر : جزاك هللا خیر 



  الشیخ : مش تقلیدا ها ، الشیخ قال هیك یله

  أحد الحضور: ال فقة الواقع یقتضى بذاك 

  الشیخ : طیب ، ههههههه ، إذن لك ذلك . 

یخ مالحظــة ، إذا أخونــا قبــل نشــرها أن یرســل لــك أبو الحــارث : فیــه عنــدى شــ

  بالفاكس قبل أن ینشرها 

  الشیخ ناصر: هذا طبیعى ، هذا ال یحتاج إلى شرط 

  

  الشیخ : طیب ، خالص أجابك

الشیخ ناصر: هذا بــدون طلــب ، ألن إذا كــان عنــد الشــیخ فیــه مالحظــة تكــون 

  قبل النشر ولیس بعد النشر  

  را الشیخ : أحسنت جزاك هللا خی

  أبو الحارث : ألنه یمكن ترجع لنفس الخطأ الى نقوله 

  الشیخ : أنت أبو البدر إن شاء هللا 

  الشیخ ناصر: طیب أرید أن أقرأ الخاتمة 



  الشیخ : تفضل نسأل هللا حسن الخاتمة 

  أما بعد:  الشیخ ناصر:

مراء فيها، وهي أن  فها حنن بعد هذه الرحلة املباركة مع فقه الواقع نصل إىل احلقيقة اليت ال" 

هذا العلم أصل من أصول دعوتنا، وأساس لكثري من األحكام واملواقف، فحري بطالب 

   "العلم أن يعطيه حقه من الرعاية والعناية، ويعتربه ركنا من أركان العلم، ودعامة من دعائمه

  الشیخ : هذا یهدم ما إتفقنا علیه هههههه

  قدمة التى قالها الشیخ الشیخ ناصر: أنا ارید من هذا أنظر الم

  طالب العلم وٕانما بعض العلماء البیان السابق الشیخ :

، فاألعداء متيقظون، يعملون  واحلذر احلذر أن يعترب تعلمه نفال أو اختياراالشیخ ناصر : 

م يصلحون، فإذا غفلنا عنهم، وتركنها هلم الساحة  ار لإلفساد يف األرض، ويزعمون أ ليل 

   يعبثون فـ:

ى يكمل البنيان يوما تمامه مت

 

إذا كنت تبني وغيرك يهدم  

 



اونا يف هذا العلم، وتركناه لغرينا، فسيستخف بنا األعداء، باألمة عموما، وبطالب  وإذا 

م يف كل جملس ومنتدى، وستظل  العلم خصوصا، كما هو حال املنافقني والعلمانيني وديد

   "أمتنا تتخبط يف مواقفها،

  ع كلمة طالب یا أخى الشیخ : إرف

وستظل أمتنا تتخبط في الشیخ ناصر : نعم العلماء ، بارك هللا فیك نعم ، " 

عالة على أعدائها، وذهابا لریحها وقوتها، فال تخطیط للمستقبل، وال  مواقفها،

  . والبراء  ثبات في المواقف، وال منهج في الوالء

م بالقیادة من العلماء وٕاغفال هذا العلم یضعف صلة القاعدة من طالب العل

  والدعاة والمصلحین، 

  ولو من بعض العلماء " هذا العلمالشیخ : أه ، أیدها "وٕاغفال 

یضعف صلة ولو من بعض العلماء  هذا العلمالشیخ ناصر : " وٕاغفال 

  "القاعدة من طالب العلم بالقیادة من العلماء والدعاة والمصلحین،

  الشیخ : أه، هذا هو الصحیح

ویتیح الفرصة للمنافقین والعابثین في تدمیر األمة  اصر : "الشیخ ن 

  وتغریبها، والسیر بها خلف أعدائها في كل حال وحین. 



وبهذا یدب الیأس والقنوط في نفوس المؤمنین، وینـزوي الغیورون طلبا 

للسالمة، وتجنبا للفتنة، وتترك األمة للمفسدین في األرض، وهذا غایة منى 

رحالهم، وهنا قل على األمة العفاء، إال أن یتداركها هللا العلمانیین، ومحط 

  برحمة منه وفضل، وهللا ذو فضل عظیم. 

وأخیرا أهمس في أذن كل طالب علم، أن یضع یده في أیدي علمائه، وأال 

یقطع أمرا دونهم، وال یسمع فیهم كالم الوشاة والحساد والمغرضین، وأن یعلم 

فخذ بهذا   هللا في منتقصهم معلومة""لحوم العلماء مسمومة، وسنة أن 

  والزمه تكن من المفلحین. 

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمین، والعاقبة للمتقین، وصالة وسالما 

على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آله وصحبه أجمعین، والتابعین ومن 

   "تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.

أن یضاف إلى الرسالة الرأى التالى : الشیخ : أرى إن كنت ال ترى مانعا 

بالش تعین طبعا ألن األرض مسكونة  –(وهو أنه یجب على الدولة المسلمة 

أنه یجب على الدولة المسلمة حقا أن یكون فى مجلس شوراها علماء من  –



ذوى اإلختصاصات المختلفة ، ومنهم علماء بفقة الواقع ، ولو كانوا لیسوا 

نة ، ألنه حینما یوجد فى مجلس الشورى للدولة علماء بفقة الكتاب والس

المسلمة علماء بفقة الواقع ، فالمفروض من باب اولى ان یكون بهذا 

المجلس فقهاء بالكتاب والسنة ، وبكل علم هو من فروض الكفایة ، حینئذ 

هو الذى سوف یطرح علیه دراسة ما یحل بالمسلمین وما هذا المجلس 

ول لمعالجتها ، هذا المجلس هو الذى یصیبهم من نوائب ، بوضع حل

بمجموعه ولیس بفرد من أفراده سواء كان هذا الفرد فقیة فى الكتاب والسنة 

 َوأَْمُرُهمْ (هذا وحده ال یفیده وٕانما كما قال تعالى :  –أو كان فقیة بالواقع 

  هذا إقتراح من عندى إن رأیت أن تسجله فنعم ما فعلت  )بَْينَُهمْ  ُشوَرى

  صر : أنا أسجله بلسانى الشیخ نا

  الشیخ : وتنسبه إلى 

  الشیخ ناصر : نعم 

  الشیخ : وناقل ، هههههههه

  الشیخ ناصر :أنا اقول نعم ألن هذا یا شیخ من باب شرف المعلوم 



  بارك هللا فیك ونسأل هللا أن یعلمنا ما ینفعنا وأن یزیدنا علما الشیخ : 

عا هو ذكر سبعة مصادر من محاور : أقول حتى أستدرك على أبى بدر ، طب

مصادر فقة الواقع وقال : " أوال القرآن الكریم وتفسیره وثانیا السیرة النبویة 

خامسا: دراسة  ، : كتب العقیدة والفقةرابعا، ثالثا: سیر السلف   وثالثا :

سابعا: المصادر ، سادسا: المصادر السیاسیة ، التاریخ وفقه السنن 

ادر المعاصرة، سواء أكانت مسموعة أو مقروءة اإلعالمیة وهي من أهم المص

  أم مرئیة، من أبرزها: 

  الصحف والمجالت والدوریات.  -1

  نشرات وكاالت األنباء العالمیة.  -2

  اإلذاعات.  -3

  التلیفزیون.  -4

  األشرطة والوثائق،إلى غیر ذلك من الوسائل اإلعالمیة المعاصرة.  -5

  نتهى ، المهم ما رأیك فى هذا المصدر ؟" إوأنبه في ختام هذا الفصل ما یلي



الشیخ : مزالق ، كلنا یعلم أن هؤالء ینشرون على العالم اإلسالمى ما 

یكیدون به له ، فكیف یكون هذا سببا لمعرفة الواقع ؟ یجب أن یقال:  ینبغى 

أن یكون هناك یعنى مراسلین أو إخبارین أو إعالمین أو صحفین إسالمیین 

ع دراسة فى حدود عقیدتهم ودینهم ، وال ینبغى نحن أن الذین یدرسون الواق

نكون عالة كما انت أشرت ، كیف هذا ال یلتقى مع هذا ؟ ، الذى أشرت إلیه 

ال یلتقى مع هذه المصادر األخیرة التى أشرت إلیها، هذا أیضا یحتاج إلى 

  تقیید 

وهى كالمى 1.30الشیخ ناصر : یاشیخنا ، هذا الذى ذكر الشیخ........... 

"قلت :  نظرا لتعدد مصادر هذا العلم وتنوع جماالته، فإن هناك ،   ضوابط ومحاذیر

أخطاء قد يقع فيها بعض املنتسبني إليه، مما يدعو إىل وضع بعض الضوابط، والتنبيه إىل 

بعض احملاذير، صيانة هلذا العلم من الدخالء عليه، ومحاية لطالبه من االحنراف والتشتت. 

: االلتزام باألصول الشرعية واملنطلقات العلمية العقلية يف وصف الواقع، وذكرت " أوال

وتوقع النتائج ورؤية املستقبل ، ثانيا: التثبت يف نقل األخبار وتلقيها " وذكرت هذه القضية 

  وبينت أن سبب هذا ان بعض املصادر من املصادر احلديثة ،



ن على حسب الكتاب والسنة وبينت هذا " ثالثا: االعتدال والتوازن يف التلقي"   واليكو  

األمر ، " رابعا: حسن التعامل وجتنب املخاطر واملزالق " وذكرت أن األخذ من هذه األشياء 

  البد من هذه الضوابط 

الشیخ : أه ، لكن هذا الیمكن تقییده ، أنت وضعت ضوابط نظریة ، التتم 

ومة ولیس بفرد من هذه إال باإلختراع السابق ، وهذه االشیاء یتعلق بالحك

األفراد ، أو بجماعة كما نسمع أن إذاعة لندن ماهى إذاعة حكومیة وال إیش 

؟ إنما هى شركات یجب أن یكون هناك إذا ما تعهدت الدولة بالقیام بهذا 

وهى أولى وأحق  –الواجب الكفائى المتعلق بفقة الواقع ، إذا لم تقم الدولة 

ب أن یكون هناك شركة مؤلفة من فیج –من یقوم بهذا الواجب الكفائى 

األشخاص اإلسالمیین الغیورین ، وأن یوظفوا أشخاصا لنقل األخبار كما یفعل 

الكفار ، وحینئذ ال نكون نحن عالة فى تلقى األخبار من أعدائنا وخصومنا ثم 

نحاول أن نطبق القید الذى ذكرته انفا ، ما نستطیع ، ما یستطیع أى إنسان 

من صحة هذه األخبار ما یستطیع أن یتأكد من ذلك ألن  إذا أراد ان یتأكد

مصادرها أجنبیة ، تماما لو أردنا أن نتأكد من صحة بعض األخبار فى التوراة 

واإلنجیل ، ما فى عندنا وسیلة لنتاكد التى فى التوراة واإلنجیل ماهو صحیح 



لخ ، وماهو لیس بصحیح ، إال بمقابلتها بأخبار أهل الصدق والثقة و.. و..ا

فإذا هؤالء لم یكونوا موجودین ذهبت أدراج من یرید أن یعرف فقة الواقع 

معفة حقیقیة إعتمادا منه على األخبار التى تردنا من بالد الكفر والفسق 

والضالل والفجور ، ال یمكننا حینئذ تحقیق ما ألمحت إلیه من التثبت ولذلك 

اقعیا إال بإیجاد شركة ففقة الواقع هذا األن نظرى ، وال یمكن أن یكون و 

توظف إناس لنقل األخبار بطرق موثوقة یبنطبق علیها تماما علم مصطلح 

  الحدیث 

  الشیخ ناصر : وٕان لم یوجد هذا یا شیخ ، حتى یوجد هذا األمر 

  الشیخ : من الصعب تحقیقه 

  الشیخ ناصر : اال نستفید یا شیخ من بعض هذه األخبار  

یك ، لكثرة األخبار وكثرة المخبرین من الكفار الشیخ : یا شیخ، بارك هللا ف

یضیع الباحث بین هذه األخبار وهذه ، ما یستطیع أن یتحقق إال ما ندر جدا 

بیبن فیها الفرق بین المقلد  إلبن رشد، ولذلك سؤالك هذا یذكرنى بكلمة 

" مثل المقلد والمجتهد كمثل بائع والمجتهد فیضرب لكل منهما مثال فیقول 



وصانع الِخفاف ، یأتى الرجل الى بائع الخفاف فیطلب منه خفا الِخفاف 

یناسب قدمه فینظر فیما عنده من الخفاف فال یجد القیاس الذى یبغاه فیعتذر 

، لكنه حین یذهب إلى صانع الخفاف فإنه یصنع له الخف الذى یناسب قدمه 

  ، وهذا له صلة  هذا مثل المقلد ومثل المجتهد" 

  همهمات غیر واضحة

  لشیخ یكمل كالمه :ا

الذى أرید ان أصل إلیه هو أن عامة الناس مقلدون وأقلهم هم المجتهدون 

وهم العلماء وما بین ذلك مراتب من طالب العلم ، فمنهم من یستطیع أن 

یفهم داللة النص كنص صریح فى الموضوع ، ومنهم من یستطیع أن یفهم 

لدالالت التى هى فحوى النص أو مفهوم النص ، أو ما شابه ذلك من ا

  صریح النص وهكذا .

أن یعرف  -الصادق فى إسالمیته -ولذلك ینبغى على المجتمع اإلسالمى 

هذه المراتب وأن یعطى كل ذى حق حقه ، فالواجب على عامة الناس أنهم 

إذا إحتاجوا إلى علم ان یسألوا أهل العلم ، وعلى هؤالء أن یجیبوا ، وبذلك 



تمعا موحدا فكریا ، لكن أقله إجتهادا وأكثره یصبح المجتمع اإلسالمى مج

إتباعا ، ونحن إصطالحا األن نفرق بین التقلید واإلتباع ، وهذا التفریق واقع 

ماله من دافع ، ألن الذى یعرف جواب الشیخ  بإنه یجوز أو ال یجوز ، ال 

یستوى والذى عرف جوابه زائد دلیله ، فال یستویان مثال ، ولكن مع ذلك هذا 

انى لوال العالم ما عرف الحق بدلیله ، وهذا كله عودا بنا إلى حدیثنا الث

السابق منذ ساعات حول المخالفة ألهل الكتاب ، وان المخالفة غیر النهى 

عن التشبة بغیر المسلمین ، فالذى أرید األن ان أوضحه هو : أن اإلسالم 

ون لها من كماله وفضله فى تمام تشریعه انه حرص بأمة اإلجابة أن تك

  شخصیتها المتمیزة 

  
  الشیخ ناصر : ال تزال مأخذ على مافى الكتاب لكننى ال اوافق علیها 

  الشیخ : عندك نسخ منه 

  الشیخ ناصر : عندى نسخ 

  الشیخ: جزاك هللا خیر 



  رأ من مقدمتها وفهارسها الشیخ ناصر : رأیت أن نق

الشیخ :  ال ، هادى بدها قراءة على هدوء ، لكن األن نحن نرید أن نستفید 

منك شیئا غیر ما هو مسجل فى الكتاب ، فضال عما هو مسجل فى األشرطة 

  ، نرید أخبار أهل مكة 

  الشیخ ناصر : نعم یا شیخ 

  الشیخ: تفضل 

ولــى فقــة الواقــع ،ألنــه ال شــك أن الشیخ ناصر : أقول هــذا بالنســبة للنقطــة األ 

ــل لــى مــن  ــا ســمعت ونق القضــیة أساســیة طرحــت فــى الوموضــوع ، ولهــذا كم

واستغفر هللا من ان أكون فى مقــام أن أعتــرف  –الشیخ ولید ومن غیره ، فأنا 

فــأقول مــا ذكرتــه هــو الــذى أردتــه ، فــإن كنــت أســتطعت أن أعبــر عــن ذلــك  -

التعبیــر أو فــى الكتابــة فیعــدل وفــق مــا فالحمــد هلل ، وٕان كــان هنــاك خطــأ فــى 

  ذكرت. 

  الشیخ : هكذا ؟



الشیخ ناصــر : نعــم ، هــذا مــا أقولــه فــى هــذه القضــیة ، كمــا بینــت فــى مســألة 

  فقة الواقع وكما قلت قبل قلیل وكما ذكر الشیخ ولید وغیره

  الشیخ : طیب جزاك هللا خیرا 

  الصورة التى ترونالشیخ ناصر : وٕاذن الكتاب موجود و یقرأ كما ترون ، ب

الشیخ : إن شاء هللا نقرأه ونستفیده منكم فائدة جدیدة إن شاء هللا ، هات 

  غیر فقة الواقع 

الشیخ ناصر : غیر فقة الواقع ، أن أشعر أنه طرحت قضــایا أســتغربها ، مــثال 

: قضیة أن هؤالء إخــوان مــن اإلخــوان المســلمین  ، وال اریــد بمثــل هــذا الكــالم 

 وع اإلخوان المسلمین وما لهم وما علــیهم ،  فمــنهم نســتفیدان أدخل فى موض

مثل هذه القضایا ، لكن أنا اقول هذه التهمة ُبنــى علیهــا أشــیاء ، وهــى باطلــة  

  . من اصلها

  الشیخ : نعم ، یمكن أن أفهم بعض هذه األباطیل ؟ هاتها 

الشیخ ناصر : نعم ، إن اتهام ان هؤالء إخوان ، وما داموا إخوان فهم 

  مثلون منهج اإلخوان ی



   الشیخ :  هذا هو الباطل بنى علیه األباطیل ، ماهى ؟

  الشیخ ناصر : أنهم یمثلون منهج اإلخوان ثم یناقش اإلخوان 

  الشیخ : هذا هو الباطل األول بارك هللا فیك   

الشیخ ناصر : هو الباطل هذا یا شیخ ، بنى علیه هذا الباطل األول ، أخذت 

  إلخوان وُلبسنا إیاها ، وأنا أقول هذا غیر صحیح مسائل  تتعلق با

  الشیخ : طیب ، هل انت اوضحت موقفك من اإلخوان ؟ فى شریط مثال ؟ 

  الشیخ ناصر : نعم ، فى كتبى 

  الشیخ : فى كتبك ! كویس 

 1.43الشیخ ناصر : أوضحتها فى شریط وفى ....فى قضیة................

تى تقدم بینتها ، وأیضا فى طرح اإلنسان  تكلمت عنها ، قضیة التنازالت ال

لدروسه ومنهجه منهج أهل السنة والجماعة ینفى هذه اللوات ، أما ان أقول 

القیت محاضرة عن اإلخوان  فلم أفعل ، وال أرى ان عدم تحدثى عن اإلخوان 

  ملزما لى إذا لم أتحدث ان أكون منهم ، لیس هذا داللة 



من اإلخوان أن یكونوا معنا حتى یساعدونا  الشیخ : عفوا انا ما فهمت ارجو

هل أنت فى محاضرة ما  –ربما كان قاصرا  –على الفهم ، أنا كان سؤالى 

  بینت موقفك من منهج اإلخوان ؟ 

  الشیخ ناصر : بالتصریح باسم اإلخوان ؟ ال 

الشیخ : لم ؟مادام انت متهم بانك منهم ، ومادام والحمد هلل  تقول أن هذه 

  لة ، لماذا ال تصرح بتبرئة نفسك من ان تكون منهم ؟ التهمة باط

الشیخ ناصر : أنا لم أدخل فى موضوع النقاش ، انا خدت موقف یا شیخ أال 

أدخل فى مناقشة كل هذه القضایا ، فإذا دخلت فیها فسأدخل فى تفاصیلها ، 

انا إلى األن أقول الخالف مبنى على أشیاء غیر صحیحة ، وأرى أن أصل 

نشأ من خطأ فى الفهم، فال أرى أسلوب ان أعود مرة أخرى وأقول الخالف 

أنى أُتهمت بكذا وموقفى كذا ، ال أرى هذا اإلسلوب ، ولذلك قلت لك یا شیخ 

قبل قلیل لما جاء حتى بیان  علىلم أتابع ، ولم أتكلم بكلمة وكما ذكر الشیخ 

ب أن نقف كان لى وجهة نظر فى هذه القضیة ، أننا یج عبد العزیزالشیخ 

مع بیان الشیخ وما یجرى بین طالب العلم بغض النظر عمن المراد ، وكل 



یعرف نفسه فى هذه القضیة، انا أصال لم أدخل وال أرى الدخول فى هذه 

  القضیة ألسباب كثیرة 

أبــو الحــارث : أخونــا ذكــر كلمــة الزلــت أحفظهــا ، قــال : الــذین یفســرون كــالم 

یقعــون بعــین مــا نهــى عنــه الشــیخ ، فهــذه كانــت الشیخ المراد كذا والمراد كذا  

كلمة بدیعة بالحقیقة ، ألنــه بعــض أخوانــا فســروا البیــان كــل واحــد علــى وجهــة 

نظرة ، وصار له تلمیحات احیانا و تصریحات ، أنا سمعت یعنى  هــذا لألســف 

حفظــه هللا كــان فعــال نقــاط علــى الحــروف بهــذه  ناصــر ، فكــالم أخونــا الشــیخ

  دا الجزئیة الطیبة ج

الشیخ ناصر : لكن بس إیضاح مــادام ننــاقش هــذه القضــیة ، أن بیــان الشــیخ 

عنــدما تحــدث هــو بــین لنــا مــن المــراد ، فــبعض الــذین تحــدثوا فهــم  عبد العزیــز

فهموا هذا من خالل مجلس فیه عدد من المشایخ ، فلم یأتى مــنهم أنــه مجــرد 

فــى م الــدخول أصــال تفسیر أو فكرة أو تأویل لمقال الشیخ ،  لكن رأیت أنــا عــد

الموضوع، هذه نقطة البد مــن إیضــاحها ، وٕاذن الــذین تحــدثوا یقولــون هــذا مــا 

أراد الشیخ ونحن فى مجلس فیه فالن وفالن وبین لنا الشیخ ، فهم منطلقــون 



من هذه القضیة ، لكن كانت وجهة نظرى كما قلت أال أتحدث فى هــذه األمــور 

  أصال 

  ؟الشیخ : طیب ، ممكن نعرف السبب 

الشــیخ ناصــر : نعــم ، الســبب یعــود لعــدة أســباب ، أوال : انــى مقتنــع ان هنــاك 

فئــة ثالثــة دخلــت فــى الخــط إن جــاز التعبیــر ، فــال یــزال هــذا األمــر فــى هــذا 

  النقاش، فلیكن النقاش بین طالب العلم وبین أصحاب المنهج الواحد

أوال : أنــت الشیخ : أستاذى أنا ما أتكلــم عــن النقــاش ، أتكلــم عــن كلمــة تبــین 

لســت مــن اإلخــوان المســلمین ، وثانیــا : منهجــك یختلــف عــن مــنهج اإلخــوان 

، تبــرئ المســلمین ، المســألة مــا تحتــاج إلــى مناقشــة ، فقــط كلمــة حــق تقولهــا 

مـــن اإلخـــوان المســـلمین ، وثانیـــا : نفســـك ممـــا أتهمـــت بالباطـــل انـــك  تكـــون 

مـــال : منهجنـــا منهجــك غیـــر مـــنهج اإلخـــوان المســـلمین ، أنــا أقـــول مـــثال كإج

،  ثقــف ثــم كتــلیختلف عن منهج اإلخوان المسلمین  ، كلمة واحدة : منهجنــا 

، ما یهمنا أنك تقــول مثــل  كتل ثم ثقف ثم ال تثقیفومنهج اإلخوان المسلمین 

هــذا ، المعنــى ، مــادام أنــك مــتهم بأنــك مــن اإلخــوان المســلمین ،بســبب هــذه 



، بیــان هــذا بیــان للنــاس ، أنــا  المقالة أو غیرهــا ، القضــیة مــا تتطلــب مناقشــة

ــا لســت مــن مــن اإلخــوان  أتهمــت بُبطــل أنــى مــن اإلخــوان المســلمین أوال : أن

المسلمین ، وثانیا : منهجى سلفى یختلف عن منهج اإلخوان المســلمین ، أنــا 

منهجــى ثقــف ، بــین للنــاس مــا ُأمرنــا بــه علــى الكتــاب والســنة ومــنهج الســلف 

ـــل ـــات كـــدخول  الصـــالح ، اإلخـــوان المســـلمین كت إجمـــع  كاألصـــوات كاإلنتخاب

البرلمان... الخ ، وهذا لیس منهجك ، وكفى هللا المــؤمنین القتــال ، مــا یحتــاج 

المسألة إلى مناقشة ، ولعل للحدیث صلة بما بعــد نســتفیده منــك  إن شــاء هللا 

.  
 

  

 

عترافــا بفضــلهم وجهــادهم بالنســبة للعلمــاء ، ماُیشــاع عــن بعضــهم إالشــیخ : 

أنهم ال یعترفون بفضل العلماء وجهــودهم ، بــل قــد یغمــزون مــن قنــاتهم ، هــذا 

طبعــا ســمعتموه مثــل مــا ســمعنا وربمــا أكثــر مــن ذلــك ، فهــذا كمســموع هــل لــه 

  صحة عندكم ؟

  أبدا   الشیخ ناصر :



  من مقامات العلماء و یغمزون یعنى ال یوجد ناس الشیخ : 

ال المعنیــین لكــن  أال یوجــد نــاس !! مــا أظــن ان یخلــو أحــد ، الشــیخ ناصــر :

  أعرف هذا عنهم 

  الشیخ : طیب هؤالء المعنیون یصرح بأسمائهم وال تلمیحا ؟

ــا شــیخ  ، ُصــرح بأســمائهم نعــم ،  الشــیخ ناصــر : وهللا فیــه شــبهة تصــریح ی

    ات فى محاضر هناك من صرح بإسمائهم 

مصــرح  ةشــبالــذى ومــن ، نعــرف مــن الــذى صــرح نحــن أن الشــیخ : ممكــن  

  سؤالى بارك هللا فیك مزدوج المفعولبإسمه ؟ ممكن ؟ 

فهمت ، المتكلم والمــتكلم بــه ، لكــن ال أعنــى الــذین فعــال لمــزوا  الشیخ ناصر :

العلماء، هناك من لمز العلماء ال أستطیع أن أحكــم أنــه ال یوجــد أحــد لــم یلمــز 

  علماء ال

  هذا فهمناه الشیخ :

أما األشخاص الذین یتهمــون بــأنهم لمــزوا العلمــاء ممــا أعــرف  الشیخ ناصر :

  وقد یأتى اسم الشیخ/ سلمان  1.50أحیانا یأتى ذكر الشیخ/.....



  بارك هللا فیك المغموز فیهم  الشیخ :

  أأأأأأأأة العلماء المغموز فیهم  الشیخ ناصر :

  ء مغموز فیهم ، مش هم الغامزون أنت تعنى أن هؤال الشیخ :

  هؤالء هم الذین یتهمون أنهم هم الغامزون  الشیخ ناصر :

  والُمغمزون من هم ؟ الشیخ :

  ما ذكر أسماء معینة، لم یحدد ،  العلماء فقط الشیخ ناصر :

  بس هیك ،  طیب ، هذا اإلتهام ال أصل له إطالقا ؟ الشیخ :

قــتهم و صــالتهم بعلمــائهم ، أبــدا ال أبــدا ، فیمــا أعــرف وعال الشــیخ ناصــر :

  أصل له 

  الحمد هلل  الشیخ :

  ولكن ترد احیانا عبارات یا شیخنا ُتحمل على غیر محاملها  الشیخ ناصر :

  أى نعم ، هذا باب واسع  الشیخ :

نعــم ، فمــن هــذا البــاب یعنــى ، كنــت جئــت مــن ســفر خــارج  الشــیخ ناصــر :

، قلــت : هنــاك -صرح بأسماء معینة ولكن لم أ -المملكة أذكر ، وجاء حدیث 



، هناك من أولها علــى 1.52من تجدهم فى العلم كذا ولكن ال تجدعندهم .....

علماء عندنا وأنا لم أریدهم ولم یرد فى ذهنــى هــؤالء ، حتــى قلــت لــه یــا شــیخ 

سمیت من قصدت فى بعض البالد ، خاصة فــى تــونس والجزائــر، فرأیــت هنــاك 

  اء ولكن رأیت منهم العجب من ینتسبون ویقال أنهم علم

  ال ، نحن یهمنا فى بلدكم   الشیخ :  

ــالعكس هــم  الشــیخ ناصــر : ــارة ان هــؤالء یغمــزون العلمــا ، ب أقــول ُتحمــل عب

أحیانا یقولون تزكیات الشیخ سلمان والشیخ .........والشیخ عــایض ولغیــرهم 

هــذا ة جــدا لهــم ، وعالقاتنــا بالمشــایخ وعلــى مــن یــدعى أن یثبــت یــتزكیــات قو 

  األمر

فــى  الشــیخ : طیــب الشــیخ ســلمان والــذى ذكرتــه أنفــا أال یغمــز مــن جماعــات

  كتابه الغرباء أو .. أو.. الخ  ، فیما إطلعت وقرأت وعلمت ؟

  وهللا ال أعرف أنا ناقشت وسألت ، لكنى لم أقرأ هذا الكتاب  الشیخ ناصر :  

  ما قرأت ، ناقشته وسألته الشیخ :



ه مــن العلمــاء ، بــل الــذى أعلــم أنــه لــه تقــدیر لعمــوم : أنا ال أظنــالشیخ ناصر 

  العلماء المعتبرین ، وٕان أردت أن أسمى لسمیت ، ألنه سمى لى هو 

  ما بیهمنا هذا الجانب  الشیخ :

ا أعــرف عنــه غمــزا لهــؤالء العلمــاء ، یعنــى مــثال ذكــر مــرة أن  الشیخ ناصر :ل

یام الممالیــك أو غیرهــا خطبة مكتوبة أ قام وقرأ أخالق الداعیةخطیبا فى كتاب 

لكن یوجد هناك أناس ، فهناك من حملهــا علــى العلمــاء ولــم ، هذا لیس بعالم 

  یرد هؤالء العلماء

الســؤال لشــخص أخــر غیــر الشــیخ  أنــت مــا قــرأت شــىء مــن كتبــه ؟ الشــیخ :

  ناصر

  المسئول  : كلها قرأتها 

إلـــى كلهـــا ! أحســـنت ، طیـــب أرجـــو أن تجیبنــا علـــى الســـؤال الموجـــة الشــیخ :

األستاذ أنفا ، ألیس هناك كالم ال یعنى به شخص معین وٕانما یعنى بــه طائفــة 

  أو جماعة أو..أو ...الخ 

  بلى المسئول :



  فمن یعنى ؟الشیخ :

حــین تكلــم فــى  -ممــا حــز فــى الــنفس شویة وهذا  -المسئول : وهللا هو تكلم 

ال ولكــن أن بعض الجماعات تجد لها إهتمام علمــى ، أخالق الداعیة ،  مسألة

قــال یعنــى بمعنــى كالمــه ألنــى  -بــل تجــدهم  ،والتربیة تهتم بالمسائل الروحیة 

لیت الكتاب موجود نقــرأ  فیهم غالظ الصدر أو شىء من قبل هذا ، -ال أحفظه

  شوة العبارة منه أحسن ما ن

    بسم هللا،  اهللی الشیخ :

  
  وقتكم ب 1.56................الشیخ ناصر : ولكن أوال 

  ال ، هذه لیست أوال وال أخرا  الشیخ :

  وٕان لم تقلها فأنا أعلم هذا  الشیخ ناصر :

، لكن لیس معكم هذا ، هــذا تعلیــل صــحیح مــع  جزاك هللا خیرطیب ،  الشیخ :

  غیركم 

  یخ وهو معتبر عندنا یا ش الشیخ ناصر :



    على كل حال : جزاك هللا خیر الشیخ

    1.56ابن الجوزى رحمه هللا ................... الشیخ ناصر :

  : عیاذا باهلل ، حاشاكم، هذا أوال   الشیخ

أما ثانیا: أنا بالنسبة إلرتباطاتى وٕارتباطات الشیخ ولید ، ولــذلك الشیخ ناصر :

  حدیثنا غدا فى المساء 

  لضیف أسیر ، أنتم األن أسرى: یقولون هناك ا الشیخ

    األسرى ویفك األسرى……ولكن  :الشیخ ناصر 

  : ههههههه، إذا قیل لكم إنصرفوا راشدین تنصرفون ، أما األن ال الشیخ

  باإلنصراف  ولذلك نحن نقول هذه المبررات نلتمس منكم العذر الشیخ ناصر :

  1.57…………. مأبحث معكأحسنت جزاك هللا خیر ، إذن  : الشیخ

  حدیثنا غدا بارك هللا فیك  الشیخ ناصر :

  به1.57……….ما  یحتاج إلىالحكى ال ال ال ، هذا : الشیخ

یاشیخ لنا إرتباطــات ومواعیــد ، أنــا بالنســبة لــى عنــدى مواعیــد  الشیخ ناصر :

  طالب العلم الى مكة الریاض من وفد من فى مكة ، سیأتینا 



    للتأجیل : یعنى مافى مجال الشیخ

  وهللا هذا صعب : الشیخ ناصر

یاشــیخ هــذا بیشــرفنا ، لكــن أول شــىء الشــیخ مشــغول جــدا ،  المسئول : وهللا

وثانیا : فیه واحد مــن إخوانــا مســجون وهــو األخ ســمیر ، األخ ســمیر المــالكى 

ووعدونا باإلفراج عنه هذه األیام ولم یفرجوا عنه ، فتضافرت الجهود على أنــه 

علماء وفدا یعنى فــال بــد منــه ، طبعــا هــذا إن لم یخرج هذا اإلسبوع أن یذهب ال

..……  

وبینــتم لــى ، فینبغــى أن تبقــوا عنــدنا أیامــا : المشوار هذا غالى علینا ،  الشیخ

حتى تكثر مجالسنا وٕاستفادتنا بجلوســنا معكــم ، ثــم ال بــد أن ننــزهكم ونفســحكم 

  تتفرجون على بعض األراضى والخضار والدیار

ى نزهتنــا بمــا نــتكلم بــه والجلــوس معــك ، أقولها بحــق عــن نفســ الشیخ ناصر :

  أما الشجر والحجر فقد رأیناها هنا ورأینا أمثالها فى بالدنا

  : متى رأیتموها هنا ؟ الشیخ

  ، أنا جئت أكثر من مرة 95عام  الشیخ ناصر :



  ؟  95:عام  الشیخ

    95نعم  الشیخ ناصر :

  : هذه نسجلها علیك ، وأنت تعرفنا من قبل ! الشیخ

  لم تكن أنت هنا یا شیخ  صر :الشیخ نا

    بإختصار أال یمكنكم أن تمدوا لنا فى الكرم بارك هللا فیك ، : الشیخ

، مــا لقلــت یــا شــیخ كمــا تــرىأكرمكم هللا ، أنا لوال أننى إرتبطــت  الشیخ ناصر :

كنت ارتبطت بمواعید ، ألننا إتفقنا مع الشــیخ راعینــا حقیقــة وٕاجتهــدنا ظروفــك 

  ر وظروفنا فى هذا االم

:نحـــن كمـــا تقولـــون لكـــن أعتقـــد أن مـــن واجبنـــا أیضـــا اإللتقـــاء مـــع  الشـــیخ  

أمثالكم ، فالمهم إذا كــان عنــدكم مجــال ألن تمــدونا بأیــام ، فــاهلل المســتعان وال 

  حول وال قوة إال باهلل ، عسى أن یكون ذلك قریبا 

قال الشیخ ولید أنك ستأتى للحج ، ومــع ذلــك قلــت نــذهب إلیــه  الشیخ ناصر :

  ألن ، فإن جاء للحج إلتقینا معه إن شاء هللا ا

    أفضالك علینا،  جزاك هللا خیر : الشیخ



  هللا یجزاكم الخیر  الشیخ ناصر :

نعود إلى ما ذكــره أخونــا ، الحقیقــة أنــى قــرأت شــىء ف،  : جزاك هللا خیر الشیخ

فــال أحفــظ مثــل هــذه الكلمــات  من هذا الكــالم ، وأنــا أعتــرف أنــى كثیــر النســیان

ن یبقى أثرها فــى نفســى ، فلمــا یــأتى أخرمثــل أخونــا أبــو عبــد هللا ویقــول انــا لك

قرأت كذا وكذا أصدقه ألنى أجد صدى كالمه مثبتا فــى نفســى ، فأنــا لمــا قــرات 

مثــل هــذا الكــالم شــعرت أن أولئــك الــذین یتهمــون الرجــل بمــا أنــتم أســمع بــذلك 

، ألن هــؤالء الــذین  منى ، وهو أنه سرورى أى أنه إخــوانى أنــا أقــدم لهــم عــذرا

یصمهم بما سمعت أنفا ما یتبادر إلى أى قارىء لهذا الكالم مــن جهــة ویعــرف 

هــؤالء النــاس المغمـــوز فــى قنــاتهم مـــن جهــة أخــرى إال أنـــه یقطــع بــأن هـــذا 

المؤلــف یعنــى هــؤالء النــاس ، و أود أیضــا لــو كــان مــن الممكــن أن ألتقــى مــع 

ضوء مــا طرحــت بــه انــت أنفــا  األخ سلیمان هذا ونتباحث فى بعض كلماته فى

  ألنى أنا أعرف من حیاتى هذه صدق قول القائل قدیما : 



، ولــذلك أنــا ســررت بــك جــدا أوال : لتشــریفك إیانــا  "وما أفة األخبــار إال رواتهــا"

أو إلــى دارنــا ، ولــو كــان العكــس لكــان ذلــك هــو األفضــل بالنســبة إلــى ، ولكــن 

  لیس كل ما یتمنى المرء یدركه 

  أنت تحرمنا األجر یا شیخ  : الشیخ ناصر

الشیخ : هللا یبــارك فیــك ، ال ..عفــوا ، األجــر حصــل إن شــاء هللا ، ســررت أوال 

بقـــدومك ، ثانیـــا : بطـــرح لهـــذا الكتـــاب والنظـــر فیـــه ، هـــذا ســـرورعلى ســـرور 

  وحبور على حبور

  فیك باركهللا ی : الشیخ ناصر :

لســهل ، لكــن كمــا قلنــا الشــیخ : هللا یحفظــك ، وقــراءة الكتــاب األن لــیس مــن ا

أنفــا أهــل مكــة أدرى بشــعابها ، لعلــك تصــل إلــى موضــع الكــالم الــذى كــان كمــا 

  ألمحت فیه شىء فعدلته ، فممكن تدلنا على عبارة لتغلیب الموضوع

ُأوهــم مــن نعم ، هو ملمح الكالم ، أنه قیل أننى حینمــا تحــدثت  الشیخ ناصر :

    .بعض حدیثى أن هناك لمز للعلماء 



وما قیمتــه فــى ، ال أنا ما یهمنى هذا ، یهمنى ما قلت فى فقة الواقع  الشیخ :

  الشرع 

ونقلت وضعت مقدمة عن العلماء وتقدیر العلماء ،  آه ، نعمالشیخ ناصر :

كالما لسماحة الشیخ عبد العزیز ابن باز ثم أیضا ذكرت كالم الشیخ فى 

  ، إذا سمحتم لى  الذین یطعنون بالعلماء ، وهذه نقطة إعتبرتها ضروریة جدا

  الشیخ : تفضل 

"  الشیخ ناصر : والكالم مرتبط أیضا باإلجابة على ما تعرضتم له ،  قلت : 

  وآمل من كل قارىء أن يعي هذه احلقائق: 

أن حلوم العلماء مسمومة، وسنة هللا يف منتقصهم معلومة، وعلى أولئك الذين  - 1

هللا، وخباصة ما يتعلق بعلماء األمة وقادة  يتتبعون املثالب، ويبحثون عن املعايب أن يتقوا

األجيال، وأذكرهم مبا قاله العالمة مساحة شيخنا الفاضل "عبد العزيز بن عبد هللا بن باز"، 

م ال يفقهون الواقع، حيث قال: (الواجب على املسلم أن حيفظ  ام العلماء بأ جوابا على ا

فالقول بأن فالنا مل يفقه الواقع هذا حيتاج إىل  لسانه عما ال ينبغي، وأال يتكلم إال عن بصرية)

أما أن  - حىت يستطيع احلكم بأن فالنا مل يفقه الواقع- علم، وال يقوله إال من عنده علم 



يقول هذا جزافا، وحيكم رأيه على غري دليل، فهذا منكر عظيم ال جيوز، والعلم بأن صاحب 

    " ذلك إال للعلماء الفتوى مل يفقه الواقع حيتاج إىل دليل، وال يتسىن

  بس هذا الكالم بارك هللا فیك فیه غمز طیب ، الشیخ : 

  الشیخ ناصر : وهو ؟

  الشیخ : أن فیه هناك ناس تتكلم هذا الكالم ، من هم ؟ 

  هناك فى الساحة شباب  الشیخ ناصر :

  الشیخ : هذا الشباب ال بد أنهم استسقوا هذا الكالم من رأس 

ستقون من مجالس أنت تعرفها أو من جماعات أنت نعم قد ی الشیخ ناصر :

  ال یمنع وجود هذا األمر یا شیخ  تعلمها،

الشیخ : نحن ال نعرف الناس یستعملون فقة الواقع أوال فى كل حیاتنا إال فى 

هذه األونة األخیرة ، بالتالى من باب أولى ال نعرف ناسا یتهمون العلماء 

  هذا أبدا  عندكم بالجهل بفقة الواقع ، ما نعرف

   2.06وهللا................... الشیخ ناصر :

ولذلك األن ..، معلش أنا أمنت بما قلت لكننى أوضح أن الذى  الشیخ :

تقوله ال ینصب إلى تالمذة المدارس ، تالمذة المدارس ال یعرفون لفظة الفقة 



فى اإلسالم ، فضال أن یعرفوا فقة الواقع ، هذا تعبیر عصرى مبتدع ، قد 

ایش  " نعمت البدعة هى"یكون بدعة حسنة كما سمعتم أنفا من بعض أخوانا 

  كانت المناسبة ؟؟

  أحد الطالب : الشاهد القاصر  

الشیخ : أیوة ، وقد یكون بدعة سیئة ، المهم كالم الشیخ األن هنا یلمح بأن 

هناك أقواما یتهمون بعض المشایخ بالجهل بالواقع وأنه هذا ال یجوز أن یقال 

إذن یوجد األن هناك من یقول هذا الكالم ، من هم هؤالء؟؟ إذا كان طلبة ، 

مدارس هؤالء الیقال لهم . ، طلبة المدارس ال یصلون وال یصومون ربما 

ویرتكبون المنكرات ، هؤالء ال یلتفت الیهم ، ولیس لفعلهم بل لقوله عزو 

  یذكر 

  ال لیسوا طلبة مدارس الشیخ ناصر :

كون لهم صولة وجولة على بعض األشخاص بحیث أنهم الشیخ : البد أن ی

یثقون بهم ویتلقون منهم هذا القذف أو هذه التهم ، فیتحمسون لهم الشباب 

فیقولون فالن العالم نعم هو عالم لكن ما عنده معرفة بفقةالواقع ، وٕاذا كان 



ال معرفة عنده بفقة الواقع فإذن فقهه المدعى بالكتاب والسنة ال قیمة له 

الخ ، فهؤالء بارك هللا فیك أنتم یجب أن تكونوا أعلم بهم منا نحن البعیدین ..

الذین نتسأل من هم هؤالء ؟ ما ندرى ،تتوجه األنظار إلى مثل أخونا هذا 

سلیمان الذى یغمز من قناة مش شخص أشخاص ، ولیس من قناة أشخاص 

أخونا  أنا ما إطلعت أن –مش معروفین بمنهج وٕانما بمنهج ، أظن بلغنى 

  الدكتور الربیع إله كتابة فى هذا المجال ، أنت قرأت له 

  الشیخ ناصر : ما قرأت  

  الشیخ :مافى شىء طلع 

أنا أعرف له كتاب الشیخ طلب إیقافه ، الشیخ بن عبد العزیز  الشیخ ناصر :

  ونحن فى مجلس قال : طلبت من الشیخ ربیع أن یوقف هذا الكتاب

  فى شىء فى المیدان نشر بإسمه بقلمه؟ الشیخ :كویس ، قصدى أنا ما

، لكن لو فى هذه المواضیع ما نعرف مطبوع حدیثا ما نعرف ،  الشیخ ولید :

  سمحت یا شیخ 

  الشیخ : تفضل 



هذا الكالم بالنسبة لتسجیل العلماء لفقة الواقع لیس جدیدا یا  الشیخ ولید :

قبل  1402لكالم قبل شیخ عندنا ، أنا اذكره وأنا فى أولى ثانوى ، یعنى هذا ا

عشر سنوات ، أول ما من هللا على بالهدایة واستقمت ، كنا مع شباب همهم 

،  -ال یعرفون طلب العلم اول فترة حیاتى وكانت مدة ثالث سنوات معهم  -

هم یدلونا على المسجد وغیره لیسوا تبلیغ ، فكانوا یعنى یربونا على النشید 

فكنا كلما أرادنا أن نقول عندنا مشاكل، كنا والتمثیل وماشابه، ومشینا معهم ، 

 - وأنا أذكره بالنص الواحد یرن فى أذنى الى وقتنا هذا  -نلقن هذا الكالم  

 أوابن العثیمین كنا نقول : طیب ،عندنا مسائل نرید أن نطرحها على الشیخ 

، فیأتینا الجواب أن هؤالء ال یفهمون العصر ، ما عندهم علم  ابن باز

، .......هؤالء نكرة لكنهم یؤثرون على الشباب ، الشباب یستقون ب....... 

فذهبنا  بما من علینا به ، علیناهذه الفكر ، مضت األیام ومن هللا عز وجل 

 1410فى رمضان بعد فأتت على أحدهم فى مسألة نناصحهم وتكلمنا وكذا ، 

ت له وین ، قل17/ 18 العشر االواخر وكان جانى بعد صالة التراویح ، قبیل، 

 ؟ رایح یا فالن ؟ قال أنا عندى بروفات تمثیل فى المسرح ، قلت فى رمضان



فى التمثیل وما التمثیل ، فتاوى اهل العلم وبلغته بوذكرته باهلل وخوفته باهلل، 

یفتى بجواز وقلت على كل حال أنا سأرشدك إلى شیخ والخالف الجارى فیه ، 

أسأله  ابن العثیمین، روح للشیخ  2.11التمثیل ، لكن لیس فى إغراقك ....

  وهوالذى یرى جواز التمثیل فى إغراقك هذا أنا أجزم أنه ال یؤیده ،

  !! الشیخ : مع أنه یقول بجواز التمثیل

قال لى بالنص مع أنه یقول بجواز التمثیل وال یرى ما یرى ،  الشیخ ولید : 

ما یسمى بفقة  هذا قبل ما یطلعالواقع ، یعرف  ما ابن العثیمینالواحد : 

من ، وجونا شباب أفغانستان مرت األیام وجتنا أحداث أفغانستان الواقع ، 

، یلمزون فى مشایخنا  اثم بدأو ، مدرسة حكمة یار من و سیاف ، مدرسة 

حتى یمكن الشیخ یذكر أن منهم من كان یصعد للدور الثالث بالمسجد الحرام 

  حرام وهو فى المسجد ال بن العثیمین وبن باز ویكفر 

  ن هم ؟؟الشیخ : م

الى جم من أفغانستان ، لیه یكفرونهم ؟ بحجة أنهم عمالء  الشیخ ولید :

للسلطة وعمالء للحاكم ، وأنهم ال یفقهون الواقع ، وأنهم ال یعرفون الواقع 



ال یستطیع أحد أنه  2.13الذى تعیش فیه األمة وما شابة، فهذه الفتنة ......

ن یظهر أنه یلمز فى العلماء الیستطیع ذلك ، ینصب نفسه أن یتصداها أو أ

لكنها موجودة ، سببها أمور قدیمة وٕارتباطات قدیمة كادت أن تتالشى بفضل 

  هللا تعالى ، زین؟ لكن بقیت فى شباب تتناقل فى المجالس .

الشیخ ال یخاطب فیها طلبة  "نحو ترشید الصحوة  "رسالة الشیخ معنونة هنا 

ال یخاطب  –الشیخ ، الشیخ موجود یدافع عن نفسه أنا ما أدافع عن  –علم 

طلبة علم كبار مبرزین یقول أنتم وقعتم فى هذه ، یخاطب فیها الصحوة ، 

یقول أنتم یا هؤالء الشباب تقعون فى مزالق ، اتقوا هللا فى أنفسكم ، أنتم 

ویا  سفر الحوالىویا  سلمان العودةویا  ناصر العمرتأخذون منا لألسف یا 

 ابن بازوأكثر مما تأخذون من  األلبانىأكثر مما تأخذون من  لقرنىعائض ا

، ونحن نردكم ونقول لكم اتقوا هللا ال تلمزوا العلماء ، هؤالء هم قادة 

وأنا ال أحب أن أتكلم فى وجهة ، أبو بدر بأنه وهللا  2.14..............

قرأ إن سمح توجیهه للشباب وقوله لهم الزموا ركاب العلماء ، وٕان شئت فلت

تجده حس الشباب على مواصلة  العلم ضرورة شرعیةلك الوقت  أن تقرأ فى 



العلم ، وأنا اقول فى وجهة ، لكن أنا مما نبهت علیه الشیخ ناصر وقلت له 

  بالحرف الواحد وهذا الكالم الى على أساسه تم اإلتفاق على إننا نأتى إلیك 

  الشیخ : أهال وسهال 

.... ،ألنه یقع  سلمان العودةأنا مغضب على الشیخ قلت له  الشیخ ولید :

فى أمور یجعل الناس تأولها بخالف ما یریده هو ، نحن نعلم صدق نیته لكن 

نقیده ببنانه ، بما كتبت یده ، فهو مع الحماس ، الشىء الثانى الشیخ 

هذه محاضراته لیست مكتوبة أصال ، هى أشرطة مفرغة ، و  سلمان العودة

فى مسألة إخراج مثل هذه األمور  ناصرال یدقق كما الشیخ سلمان الشیخ 

من الكتیبات أكثر من رصید  سلمان ولم یفعل ، لذلك نجد األن رصید الشیخ

، ألن أصلها محاضرة تفرغ وتطبع ، فالى یراجع فیها الكرة بعد  ناصرالشیخ 

ال : " هنا ایش یقول مث2.15الكرة نظرا لمشاغله وكثرة الوارد علیه .......... 

وتجد فئة من الناس عنیت باإلسالم العلمى فهى تتعلم السنة والحدیث ، 

وتنشغل ببیان صحیحها من سقیمها ، وتحذر الناس من روایة األحادیث 



الضعیفة والموضوعة ، وقد یصحب ذلك شىء من الجفاء أو ضعف التعبد أو 

  الغفلة عن واقع األمة وما یدبر لها " 

  ب لمین ؟ لسلمان ؟ وهو هذا الكتا الشیخ :

 نحن نعرفه ، لكن سلمان الشیخ نقول للشیخ :  سلمان العودة: الشیخ ولید 

ال نستطیع نحن أن ندافع عنه ألنه یقاد بما خطت یده ، فكیف وهو األن 

  بنفسه كتب هذا الشىء ؟

  الشیخ : طیب ما راجعته ؟

  راجعه بادى یعنى من قریب  یقول الشیخ األن الشیخ ولید : 

انبه الى نقطتین ،  ،الشیخ سلمان  إذا سمحتم لى یا شیخ ،یخ ناصر : الش

قضیة أنهم یقولون سرورى أو اخوانى ، فأنا أعرف أنه لیس إخوانى وأكاد 

  أحلف على ذلك  

  الشیخ : لیس سرورى وال اخوانى 

  نعم ، أحلف على ذلك   الشیخ ناصر :

  الشیخ : لكن فیه أمر وسط 



  الشیخ ناصر : نعم 

أو إیجابا إن  -كما أرجو  -خ : وهذا الذى أرجو أن نستفیده منكم سلبا الشی

لكن یكون منهجه  أسفین ، وهو قد ال یكون إخوانیاكان ، بیكون نحن 

   إخوانیا ، أوال : هل أنت تفرق معى بین األمرین ؟ 

  الشیخ ناصر : یعنى یرد ، ینطبق هذا على شخص من األشخاص 

  ؟ى بین األمرین الشیخ : اسمح لى ، تفرق مع

  الشیخ ناصر : نعم ، أفرق 

لیست مكلفا  توأن -إذا حلفت أنه لیس إخوانیا  بارك هللا فیك ، فأنتالشیخ : 

، إخوانیا  یكون یس أنلمر المهم أللكن ا –بأن تحلف وال حاجة إلى ذلك 

، فهنا األن السؤال : األ تشعرون بأن  منهجه إخوانیاال یكون  األمر المهم أن

  ؟إخوانيه منهج

  الشیخ ناصر : وهللا بإطالق ال یا شیخ 

  باطالق ، هذه تفسد علینا  الشیخ :



قد توجد مسائل یفهم منها أنه یتفق ، مثلهذا الكالم الذى قرأه  الشیخ ناصر :

  الشیخ ، القضیة قضیة منهج ولیست أسماء ، تغیر األسماء وتبقى المناهج

ال تتحمس كثیرا بقولك أنى أحلف الشیخ : هذا هو لذلك بارك هللا فیك أنت 

  بأنه لیس إخوانیا هذا ال یستفاد منه شىء

  وحتى منهجیا  الشیخ ناصر :

فأنا أضرب لك ،  الشیخ : المهم أال یكون منهجه منهج اإلخوان المسلمین

الواقع الذى تلمسه من  األن مثال موضحا لسؤالى وبالتالى انت توضح لى

من إخواننا السلفین ، أنا مثلك  أقطع  مثال أنا أضرب لك األن،  سلمانأخونا 

بأنه لیس إخوانیا ولكنه منهجه إخوانیا ، وهو سلفى وال أعتقد إال أنك تعرفه 

  ، تعرفه ؟ عبد الرحمن عبد الخالقجیدا وهو 

  أعرفه  الشیخ ناصر :

جید ، هذا تلمیذى فى الجامعة اإلسالمیة ، ویوم كان كان إخوانیا  الشیخ :

بیر بأنه تسلف هناك فى الجامعة ، وكان من خیرة الشباب وٕاذا صح التع



 سلمانالخ ، أنا اقول كما تقول أنت فى و  و  ..للدروس والمناهج الواعین 

  ، لكن منهجه منهج اإلخوان المسلمین ، كیف ذلك ؟  إخوانیا هذا لیس

  ؟ أال تعرفون هذا وتكتل ، أوال : هو تحزب 

  بلى الشیخ ناصر :

هذا التحزب وهذا التكتل لیس على المنهج السلفى الذى  الشیخ : جمیل ،

  ألیس كذلك ؟نحن ندعو إلیه ، 

  بلى الشیخ ناصر :

األن فى هذه الكلمة وفى غیرها  المبحوث عنه سلمان إذن إن كانالشیخ :  

، نقول عنه أنه لیس إخوانیا ونحن صادقون ، لكن ذلك ال یخرجه عن أن 

ا الحذر األن أنه هو لیس إخوانیا لكن یكون منهجه منهجا إخوانیا ، هن

منهجه منهج اإلخوان المسلمین ، فأنا أسأل األن : هل تشعرون منه بأنه 

یكتل الناس یكتل الشباب ، و یحمسهم على مثل ما یحمس اإلخوان 

منهج  المسلمون أعوانهم وأصحابهم ..الخ ، قلت فى الجلسة السابقة أن

ال ، ، مافى إال التكتل األعمى شىء  كتل ثم ثقف ثم الاإلخوان المسلمین 



فى  اإلخوان المسلمینبدلیل یكاد یمضى قرن من الزمان على ثقافة وال شىء 

مختلف البلدان وهم على دوام العسكرى مكانك راوح ، لم ؟ ألن منهجهم هكذا 

یوحى إلیهم ، فهم ال یتقدمون ال علما وال عقیدة وال سلوكا كما هم تماما ، ال 

ینهج منهج السنة ظاهرا على األقل  اإلخوان المسلمینجد أخا من یمكن أن ت

یأخذ من لحیته ویجعلها كما یقول بعض  بحسن البنا، تجد أحدهم یتشبه 

، كما یفعل األعاجم أو المغاربة ، فهم یهتمون 2.22فقهاء الحنفیة ........

،  الصالة والسالمعليه وال فى بالهم اإلقتداء بسید األنبیاء  بحسن البناباإلقتداء  

فاألن هل هناك شىء من هذا التكتل ؟ هذا وقع فى الكویت قبل أن تقع 

ومن حوله عن تثقیف الجماعة وعن عبد الرحمن الواقعة علیهم ، فانشغل 

تعلیمهم وعن تربیتهم تربیة إسالمیة ، بسبب هذا التحزب وهذا التكتل ، وهذا 

شكلة التى تحزن قلب كل مسلم ، من أثار التربیة العمیاء ، تسمعون األن الم

ما وقع فیه أخواننا فى الجزائر ، أخواننا فى الجزائر عندهم حماس لإلخوان 

المسلمین ، لكن ما عندهم أبدا ثقف ثم كتل ، لكن جمعوا حولهم مالیین لكن 

أكثرهم ال یفقهون وأكثرهم ال یعلمون ، إال هذه الحرار الشباب نریدها دولة 



ل شیئا قبل أوانه أبتلى بحرمانه ، كما تعلمون ، فإذن مسلمة ، ومن استعج

 - إنسانا ما بشخصه  -بارك هللا فیكم لیس من الضرورى أن ننزه اإلنسان 

أن یكون  إخوانیا ، لكن المهم أن ننزهه من أن یكون منهجه منهج اإلخوان 

المسلمین ، اإلخوان المسلمون رؤوسهم ال تجدون فیهم سلفیا كما قلت لك 

 ، هو سلفى فى عقیدته لكن ال یدعو ، بینما نحن نعلم عن امعصعن 

وكل إخوانه هناك بأنهم ماشاء هللا یدعون إلى اإلسالم والسنة ومنهج سلمان 

السلف الصالح ، لكن إذا تسرب إلیهم منهج اإلخوان المسلمین من حیث 

التكتیل والتجمیع، فحینئذ كبر على المنهج السلفى ، وأنه سیصبح نسیا 

یا ، فأنا أرجو األن أن أفهم منكم أن یكون الجواب مطابق لواقع رجل ، منس

أنه حتى فى منهجه هو أنه یكتل الشباب وال یجمعهم وٕانما یثقفهم ویعلمهم ، 

  كما هو الواجب على كل داعیة .

أنه لیس إخوانیا ، وال منهجه  سلمانالذى أعرفه عن الشیخ   الشیخ ناصر :

منهجه على حسب منهج أهل السنة والجماعة ،  من منهج اإلخوان ، بل إن

ومنهج سلف هذه األمة  فى تعلیمه وعلمه ، والذى أعرفه یا شیخ ، وأخر 



ما وأعطاه إذن ، أنه سیبدأ وانشىء  عبد العزیزخبر والذى بلغه الشیخ 

، ووافق له الشیخ یسمى بمسابقة لحفظ السنة على غرار حفظ القرآن الكریم 

وعنده عدد من طلبته یحفظون الصحیحین ، و عنده  بذلك ، عبد العزیز

سبعة دروس فى اإلسبوع أغلبها فى الحدیث وفى السنة ، ولیس عنده درسا 

عاما إال درسا واحد فى اإلسبوع ، وهو درس ترونه وتسمعون أشرطته فیه ، 

ال إنتمائا وال منهجا هو من منهج اإلخوان ، هذا ما  الشیخ سلمانفإذن أقول 

  ه أعرفه عن

  الشیخ : لكن هذه الكلمات ال تلتقى 

هنا یا شیخ قلت قبل قلیل یا شیخ تقع أخطاء ، أنا أقول هذا   الشیخ ناصر :

  لبین وجهة نظرة وأتضح غیر ما  سلمانخطأ ومتأكد أننى لو ناقشت الشیخ 

  فهمنا منه .

ذلك الشىء  نحو الشیخ : لكن یبدو أنه لیس فقط فى هذه الجملة لكن له 

  ، لما بیفرق بین   الكثیر

  
  تم الشريط بفضل هللا ومنه



  وله الحمد والشكر والفضل 

رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم 

  الحساب 

  لظالمين ال اله اال انت سبحانك انى كنت من ا

   رحم هللا الشيخ رحمه واسعة واسكنه الفردوس 

  سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد هلل رب العالمين

  وال تنسونا من دعائكم 

  1430/شوال / 1

  


